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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste, basicamente, num ensaio 

de prospecção lexicográfica: trata-se, em resumo, de estudar 

os significados léxicos da "palavra"(l) nas dez mandalas, ou 
-. .  -

"tomos", que integram o Rgveda(2) , o texto nuclear da cultu:ra 
• 

védica. 

O propósito que subjaz a esse objetivo aponta, contudo, 

para outra tarefa - a de suprimir um paradoxo da filologia védi

ca, assinalando-lhe as contradições e as lacunas e procurando 

oferecer-lhe, na medida do possível, uma primeira tentativa de 

solução. 

Analisemos, em primeiro lugar, esse "paradoxo••·, voltando, 

em seguida, ao objetivo básico do presente escrito. 

Afirma Júlia Kristeva, em obra preciosa(3) : 

"Estes textos sagrados [os textos védicos] são 
consagrados 81Jl grande parte à linguagem e à eig..:. 
nificação, ligam-nas intimamente ao ciclo da se
xualidade e da reprodução, e constroem assim uma 

(1) Aspeada, para remarcar a intraduzibilidade do conceito sâns
crito correspondente, vãc, que abarca, multívoco, não s6 a lingua
.S!!! ( enquanto c6digo verbal), o discurso, a alocução, mas também
o l!2!! (do fonema ao vocábulo e deste à frase), a�' a fala.

(2) o "Saber sagrado (veda) expresso em estrofes (rc·)º, coletânea 
.-

de 1.028 hinos, constituída, segundo Renou (Litt·érature sansorite, 
�-�·), além "dos panegíricos divinos e das descrições de mitos, 
que lhe formam a parte principal", de "descrições poéticas do cul
to, de encantamentos mágicos, de baladas dialogadas, de poemas

cosmogônicos e até mesmo de algumas peças semiprofanas�. Trata

-se do "documento essencial do vedismo", sendo também 11 0 texto 

mais antigo de todas as literaturas da India n . Grafias paralelas: 

Rig-Veda, Rigveda, �ig-Ved!_. Abreviatura aqui empregada:!!!.•

(3) História da linguagem, pp. 123-124.
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-

concepçao do homem como processo infinito de 
diferenciação c6smica. Neste universo sistema
tizado, em que cada elemento obtém um valor sim
bólico, a linguagem - simbolismo primeiro -
ocupa um lugar de honra·rn 

Sublinhemos, nessa passagem, a homologação entre a lingua

gem e os ciclos reprodutivos e a referência à função exponencial

mente simbólica conferida à palavra. Nesse mesmo sentido, afirma 

Louis Renou, em texto (4) que resume os veredictos da filologia

védica a prop6sito das relações língua sagrada/ritual: 

":E que a língua [trata-se, ainda outra vez, do 
sânscrito védico] está sujeita. a um sistema de 
referências comandado por representações míti
cas e rituais; trata-se de exprimir correlações 
entre os fenômenos •atmosfêricos' e celestes; 
concebe-se o culto védico como a imitação das 
grandes manifestações naturais, que por sua vez 
são as conaeqU�nciae de um sacrifício celeste 
primordial. Essas interferências tiveram efei
tos diretos sobre o uso lingtlístico; elas criam 
uma aimb6lica que, junto com o desejo de muitos 
•autores' do Veda de se cobrirem de véus e mis
tério, contribui ainda mais para aumentar a obs
curidade desses textos."

Estribam-se, portanto, as afirmações de ambos os autores 

(a primeira, uma semi6loga voltada à lingtt.ística geral, e o se

gundo, um mestre renomado da filologia sanscrítica) numa mesma 

certeza, oriunda da convicção - aliás, correta - de que a lingua

gem, na cosmogonia indiana, constitui o vigamento mesmo dases

peculações referentes ao mundo das coisas e ao mundo dos homens, 
-

nelas ocupando, para empregar a expressao de Kristeva, o "lugar 

de honra•. 

(4} Lea littératurea de l'Inde, p. 6. 
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"Insi atamos uma vez mais no fato de que a re
flexão lingttística depende diretamente da con
cepção religiosa de que são testemunhos oe tex
tos sagrados, e ela mesma faz parte desses tex
tos, pelo menos a princípio."(S) 

Sobre essa mesma certeza incide outra afirmação de Renou, 

atinente ao desenvolvimento antiq�íssimo da gramática e da lexi

cografia: 

nAs especulações védicas têm com. freqttfncia um 
fundamento gramatical, supondo alguns dados de 
semântica ou de etimologia.,.( 6)

A existincia de um vínculo entre a função religiosa dos 

textos védicos e a correspondente emergência da especulação lin-

gtJ.!stioa - reconhecida, aliás, por Kristeva - não constitui, po

rém, descoberta apenas do fechado círculo de cultores da filolo

gia védica, representando, ao contrário, verdade assente dos pró

prios manuais de introdução à lingttística redigidos por historia

dores contemporâneos. É o caso, por exemplo, de Maurice Leroy(7} , 

que afirma:

-

11Foi por razoes religiosas que os antigos hin-
dus foram inicialmente levados a estudar sua 
língua. Importava, com efeito, que os textos

sagrados, reunidos no Veda, não sofressem alte
ração alguma no momento de serem cantados ou 
recitaaos durante o sacrifício, de onde o esfor
ço feito para conservá-los na sua pureza primi
tiva." 

Tem a mesma opinião Francisco da Silva Borba(8) : 

( 5) ::xristeva, �- &!·, p. 123.
( 6) �. �. , p. 46.
(7) As grandes correntes da lingtt.ística moderna, p. 15.
(8} Introdução aos estudos língtlísticoa, p. 18 •

Scanner
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11 A religião bramânica conservava, como textoe 

sagrados, algumas velhas coleções de hinos ( ••• ) 

Como a língua de tais textos se tornasse anti

ga, os sábios se encarregaram de ensinar a in

terpretá-lo e." 

Texto védico e reflexão sobre a linguagem. Eis, de fato, 

dois t6picos aparentemente indissolúveis. Aliás, como afirma, e 

com razão, Izidoro Blikstein, em artigo(g) que passa revista ao

hinduísmo, à luz da lingtlística moderna: 

n1; uma redundância dizer que os hindus se preo

cuparam com a linguagem, pois, em certo sentido, 

o hinduísmo inteiro é uma especulação em torno

da natureza e poder das palavras!"

Cumpre notar, porém, que, embora reconheçam os autores a 

existência de um vinculo entre o hinduísmo e a linguagem, a na

tureza exata desse vínculo ainda não foi suficientemente estabe

lecida, pelo menos no que respeita ao âmbito da especulação rgvé-

dica. Esta ressalva pode parecer radical, se se aduz, como con

traprova, apenas a Thêorie de la connaissance et philoeophie de 

la parole dans le brahmanisme classigue, de Madeleine Biardeau(lO)

monumental estudo das teorias lingttísticas da India clássica. Mas 

a nossa afirmativa diz respeito antes a uma lacuna programática 

- ou a um paradoxo, como afirmamos acima - do que ao valor dos

trabalhos atê agora publicados. Voltemos, porém, ao texto de Krie

teva, pois nele se encontram, ao mesmo tempo, a chave e a lacuna 

a que nos referimos. 

ºUma terceira particularidade da concepção da 

linguagem na lndia. consiste no fato de as teo

rias indianas terem sido construídas a partir 

(9:) "Hinduísmo, lingtlistica e semiologia", p. 33. 

(10) Paris/Baia, Mouton, 1964.

Scanner



da literatura védica, o s�nscrito, língua dita 
'perfeita', cujos primeiros testemunhos da�am 
de mais de mil anos antes da nossa era. Essa 
língua deixou de ser falada no século III antes 
da nossa era e foi substituída pelo prakrit, o 
que obrigou à decifração dos textos poéticos 
(míticos ou religiosos) de uma língua morta: foi 
essa decifração da poesia que já não se falava 
que deu origem à gramática de Panini e a toda 
a lingtt.ística indiana. Ora, essa lingttística en
contrava nos textos que decifrava uma concepção 
da fala, do sentido e do sujeito que já tinha 
sido elaborada pelo Rgveda. Assim, a lingt.tlsttoa 
inspirava-se nos textos que decifrava e a ciência 
nascente fazia-se intérpret� de uma teoria já 
existente, reestrada pelos textos sagrados (gri

fos nossos). Portanto, a fonética e a gramática 
indiana organizaram-se em estreita relação com a 
religião e o ritual vêdicos, e representam o •es

trato' lingtiístico dessa religião."(ll )

Ressalvada a menção aos prácritos, o texto é absolutamen

te correto. Mais adiante, porém, quando se trata de explicitar. 

essa teoria, nregistrada pelos textos sagrados", irrompem na aná

lise conceitos como brahman/âtman<12>
, dhvani/sphota(l3) - que

pertencem, os primeiros, à especulação dos Brahmana(l4) e das
.-

u,an1sad(15> , e, os segundos, à terminologia dos fil6sofoe da lin-
• 

(11) QR. cit., p. 122.

(12) A palavra sagrada oposta à sua manifestação concreta.
( 13) A face sonora do signo contraposta ao "arquétipo" estrutural
deste.
(14) Kbme genérico dos textos consignados k interpretação dos ri
tuais vêdicos e redigidos entre os séculos X e VI a.e-.
(15) Textos didáticos concernentes a múltiplos problemas de espe-

culação metafísica, redigidos, os mais antigos, a partir do sécu
lo VI a.C.

  

Scanner
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guagem, ambos, textos e autores, em muito po::steriores � época de 

fixação dessa primeira lingtlíetica indiana. A genealogia, assim 

estabelecida, encobre, porém, um hiato, uma vez que a interpre

tração, pãniniana ou não, da linguagem dos textos sagrados não 
• 

se confunde com a teoria edificada por esses mesmos textos - da 

mesma forma, para empregar um símile moderno, pela qual a famosa 

biografia aartriana de saint Genet não representa ou II substitui" 

a obra desse autor maldito. 

O hiato persiste nos trabalhos de introdução acima refe

ridos. Neles, a lingaística indiana confunde-se, praticamente, 

com o Pãi;ini da "Gramática .. ( !��idhyãyI), cuj·a análise, circuns

crita aos limites da morfo-sintaxe, de maneira alguma instaura 

uma "filosofia" lingtlística, representando, antes, um índice (pri

vilegiado, é certo, mas, em suma, apenas um índice) duma determi

nada cosmovisão particular. As referências, raras, a Bb.rtrhari (l6)

- certamente o mais criativo dos lingtlistas indianos, se for li-

cito o emprego do termo "criativo º no âmbito da história indiana

- não contribuem, tamb�m, para restabelecer a ordenação correta

da história da lingtlíatica indiana, porquanto a "filosofia" des

se autor radica antes no repensar das teorias gramaticais de vin

culação pãniniana do que na exegese explícita da presumida teoria

lingtt.istica do Rgveda •• 

Por outro lado, a filologia védica contemporânea, atenta 

primordialmente� utilização do texto védico como móvel pana in

terpretações s6cio-culturais e outras, tem-se desviado, hoje, 

do estudo das obras arcaicas em sua textualidade mesma, contri-

(16) Poeta e gramático do século VII d.C., a quem se atribuem vá
rias obras gramaticais, mormente o Vãkyapadiya, ·-. Tratado sobre a

frase e a palavra", segundo o qual, entre o referente objetivo e

o conceito subjetivo, se insere uma realidade sonora, arquetípi1oa,

que permite a comunicação entre as duas esferas.
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buindo assim para a manutenção do equívoco. Os extraordinários 

artigos de Louis Renou, enfeixados sobretudo nos dezessete tomos 

dos !tudee védiquea et paninéennes, constituem, naturalmente, 

uma exceção. Vários deles - aliás, os mais belos e os últimos que 

o Mestre chegou a escrever - têm como tema os aspectos lingttís

ticamente especulativos da poesia do!!!• Mae, infelizmente, esea 

abordagem é fragmentária, pois visa antes a certos t6picos par

ticulares da teoria lingtiística a edificar - os jogos de palavras, 

a utilização do silêncio, os enigmas - do que a uma sistematiza

ção ampla dos fundamentos conceituais dessa teoria, ressentindo

-se, ademais, duma certa inabilidade metodológica para tratar dos 

aspectos mais caracteristicamente "poéticos" dos textos examina

dos, pois que aferrada a uma concepção algo estreita do signifi

cado da cifncia filológica. 

O resultado é, pois, o paradoxo: por um lado, uma teoria 

lingttistica - a do Rgveda que se dá por assente; por outro, uma 

tradição exegética - a de Pãnini e Bhartrhari, que se escora nes-• . 

sa mesma teoria, e que é apresentada, ramo vicário, como símile 

daquela. Quando se trata, porém, de precisar essa teoria da lin

guagem primeira, ''já existente", nos dizeres de Kristeva, o ar

tifício a que recorrem os manuais é a escamoteação. Equacionando

-se a vãc ao brahman, dilui-se a cronologia e iguala-se, quanto 

, época, a redação doe Veda k fixação dos comentários gramati

cais. Reconhecendo-se a vinculação entre os procedimentos lingtt.is

ticos da poesia das mandalas e os fenômenos naturais, desliza-se 
-. .  

para a identificação entre a gramática e o ritual. Estudando-se 

a concepção da fala dessa poesia religiosa, aponta-se para as 

particularidades estilísticas que os textos apresentam - proble

mas de forma, portanto, e não de fundo. Dissertando-se sobre os 

poderes da "palavra" no Rgveda, esquece-se que este é, antes de 
• 

mais nada, um kâvya, texto elaborado de acordo com as exig�ncias 
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da gramática, da poética e da métrica, e que, portanto, nele, a 

metalinguagem desempenha fundamental papel no que concerne à es

truturação do texto • 

Quanto à teoria da linguagem dos textos sagrados, no en

tanto, pouco se tem a dizer. 

Refugindo à perpetuação desse esquema, o presenite traba

lho procura instaurar-se - e este é o seu propósito - como uma 

primeira - e, por certo, cabe dizer desde já, incompleta - tenta

tiva de superação dos equívocos referidos. 

Determinada a tarefa a cumprir - o estudo da teoria da 

ling11agem subjacente à poesia do RV -, cumpre, no entanto, esta

belecer qual o alcance do presente trabalho em função'do propósi

to refe-ido. 

O RV, como se sabe, compõe-se, ao todo, de 1.028 hinos. 

Calculando-se que cada hino consiste, em média, de 15 metros, 

e que cada metro se compõe de dois versos, com 10 pala-w-as, em 

média, por linha, o cômputo total dos versos dessa coleqão alcan

ça a cifra de 30.840 linhas, com 308.400 palavras ao todo. Mesmo 

descontadas as dificuldades de interpretação que o texto apresen

ta e que ainda hoje constituem problemas insuperados, foge com

pletamente ao âmbito deste trabalho o estabelecimento integral 

do propósito programático acima referido, uma vez que, para fazê

-lo, cumpriria estudar detidamente cada um dos 30.840 versos e 

cada uma das 308.400 palavras do "livro das estrofes", precisan

do-lhes as significações e as referências mútuas, e recorrendo

-se, ademais, a trabalho semelhante referente.ao•hinos do Athar

va-Veda(l7) , ao Yajur-Veda(lB) e ao sãma-Veda(l9) .

- ( 17) O "Saber sagrado expresso em fórmulas mágicas ( atharvan:)",

coleção redigida no século X a.e.
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Tarefa, convenhamos, fabulosa, intrincada, labiríntica, 

que demanda antes o traba]ho de uma equipe do que um esforço mo

nográfico individual. 

O presente trabalho tem, por conseguinte, uma proppsta 

menor, embora "estratégica", digamos assim, no âmbito do -proje

to geral em que se insere. 

Estabelecendo-se, como ponto de partida, que o Rgveda é,• 
antes de mais nada, uma obra poética - em que, para empregar a 

expressão de Jakobson<2o)
, o eixo das semelhanças estruturais se

projeta no eixo das contigüidades, maxim.alizando o paradigma vir

tual da língua e transformando o significado em significante, e 

o signo, por conseguinte, para utilizar a expressão de Sartre(2l) ,

em "substância" -, procura-se aqui estudar os significados explí

citos que o próprio texto confere� noção de "palavra". Assim

procedendo, pretende-se esboçar o perfil duma certa metalinguagem

que enforma o texto original e q_ue constitui, na 6ptica do pre

sente trabalho, um dos vigamentos da presumida teoria existente

no RV. Como bússola para guiar a navegação nesse mar de fórmulas,

escolheu-se um pequeno repertório de dezesseis termos<22) - a

saber, vão, manman, �, rnani�!_, dhI, dhiti, dhi�!l;ã, VIP ( e os

derivados vip, vepas, vipaçcit, vipanyu, vepI, vipra), dhãmam,

medbi -, que denotam as particularizações da "palavra" - a qual,

( 18) O "Saber sagrado expresso em f6rmulae sacrificais ( yaju's)",
s. XII-VIII a.e.
(19) o, "Saber sagrado expresso em melodias (sãman,)", s. VI a.e.
( 20) "Lingttística e poética", in Lingttística e comunicação·. são,
Paulo. Cultrix, e/d, p. 130.
( 21) "0 que é a 11 teratura?", in Si tuaçõea II. Lisboa, Publicações
Europa-América, 1968, p. 66·.
(22) Levantados em função de seu peso estatístico no conjunto do
hinário e de sua contribuição fundamental ao estudo da "palavra" 

védica. 
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como veremos, se confunde, no mais das vezes, com o mantra ri

tualistico - e cujos significados léxicos são discutidos na pri

meira parte deste escrito. 

A segunda parte, que constitui desenvolvimento paralelo 

da primeira seção, procura estudar as conotações simb6licas re

ferentes à "palavra", analisando, para tanto, a rede metaf6r�ca 

urdida pela especulação rgvédica, e recorrendo a alguns'fio�• (�-
. 

!!:!) propiciados pelo pr6prio texto. 

Espera-se que o cumprimento desta tarefa possa induzir o 

surgimento de outros textos que lhe amplifiquem o alcance e lhe 

aprofundem o sentido. 

Quanto� realização mesma deste trabalho, cumpre aduzir 

as seguintes observações. 

Parecerá estranho, talvez, que, no curso da argumentação, 

não se faça referência a nenhum.a escola lingtt.ística contemporâ

nea, recorrendo-se a apenas uns poucos conceitos operacionais 

(como signo, significado, referente, sintagma), que pertencem ho

je ao "fundo comum" doe estudos lingtiisticos. Não se quer afir

mar, com essa omissão, que as correntes lingtt.ístioas nada tenna� 

a oferecer no trato com o e4nscrito arcaico - ao contrário-, mas 

o presente trabalho vincula-se, antes, k tradição da filologia

védica e aos métodos que os autores dessa tradição criaram, re

correndo, como estes,� autoridade máxima de que se pode lançan

mão quando se estuda o "livro das estrofes", ou seja: o pr6prio

Rgveda. Como assinala Renou (embora com outra intenção), a pro-

p6;ito do método de análise estabelecido por Bergaigne< 23): "Das

16.000 citações de La réligion v�dique apenas umas cinqttenta se 

(23) Les maitres de la philologie védique, p. 31.
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referem ao Atharvaveda, e uma dúzia aos Brãhmanas", constituindo 
.-

a quase totalidade delas referências ao próprio texto do RV. Da 

obra fundamental de Bergaigne, La réligion védigue d'aprés lee

hymnes du Rig-Veda - estruturalista avant-la-léttre- extrai o· 

presente trabalho o princípio de considerar o Rgveda num "plano 

único, sem distinção de época11 <24) , descurando as diferenças cro-

nol6gicas - aliás marcantes - que diferenciam ,.���. mandala da ou-
-. .  -

tra. Pretende-se, com essa diretriz, estabelecer as conecçÕes lé

xicas "sincrônicas" do RV como um todo, reservando para uma eta

pa posterior as distinções diacrônicas que o texto apresenta. 

Quanto ao método do estabelecimento dos significados lexicais dos 

vocábulos acima referidos, recorre-se, porém, a um método ainda 

mais antigo - sem, no entanto, referendar-lhe as conclusões - o 

de Rudolf Roth<25) , que estabelece o sentido dos diversos sintagmas

do texto "paralelizando M as ocorrências, no intuito de clarificar

-lhes as significações. Na discussão das acepções dos vocábulos 

em. exame; esse método é fielmente seguido, o que explica o cui.ida-

- do com que as diversas ocorr@ncias das palavras são anotadas.

O método empregado não implica, entretanto, a recusa à 

utilização doe autores, contemporâneos ou não, que procuraram· fi

xar o significado do texto do Rgveda. Quanto a esses, pode-se di-• 
vidi-los em tr�s categorias: a dos lexicógrafos, a dos traduto

res e a dos comentaristas. No que respeita aos primeiros, recor-

( 24) Idem, ibidem, p. 31.
(25) Fil6logo alemão, autor de famoso Dicionário (publicado em
fascículos a partir de 1855), no qual, prescindindo da autorida
de dos exegetas indianos tradicionais, estuda o léxico védico à ·
luz da combinatória vocabular, decifrando-lhe os significados por
meio da comparação sem�ntica das ocorrências textuais. Cf. Renou,
Mattre s, PP. 5-11.
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re-se, na maior parte das vezes, ao W�rterbuch zum Rigveda, de 

Hermann Grasamann - mormente para rastrear a localização e ocor-

rência dos vocábulos disseminados pelo texto e ao Sanskrit-
.-

-Englieh Dictionnaire, de Monier-Williams, que representa utilís

simo •rea11110" das obras lexicográficas anteriores (como, prin

cipalmente, o Sanskri t-German 1 W6rterbuch, de Otto Bohtlingk e

Rudolf Otto, com o qual não se pôde contar, infelizmente, na re

dação deste trabalho). Quanto aos tradutores, lança-se mão de

The Hymns of the Rgveda, de Ralph T. H. Griffith (tradução inte-
• 

gral das dez ���alas), de Der Rig Veda, de K. F. Geldner (igual-

mente integral e muito superior, quanto k inteligência do texto, 

� obra anterior); de Vedic Hymns, de Max Müller e Hermann Olden

berg (antologia dos principais hinos das dez ma.ndalas), de Hymnes 

espéculatifs du Veda, Louis Renou (seleção, como o indica o tí

tulo, dos binos de inspiração filos6fia disseminados pelo corpo 

do texto rgvédico) dos :Etudes vêdigues et pãniniénnes, do mesmo 
. 

Renou (nas partes que traduzem e anotam os hinos considerados 

"antológicos"), e de L�s Himnos del Rig Veda, de Fernando Tola 

(que constitui uma clara e racional seleção dos principais textos

do hinário em exame). Cumpre esclarecer, no entanto, que as tra

duções aqui consignadas representam obra original e independente, 

realizada a partir do texto sânscrito, constituindo as traduções 

assinaladas obras auxiliares do trabalho de versão aqui realiza

do.(26) 

(26) Na tradução dos textos sânscritos, recorre-se a dois proce
dimentos: no primeiro, reproduz-se o original e acrescenta-se-lhe
diretamente a tradução, figurando ambos os textos em recuo tipo
gráfico; no segundo, apresenta-se inicialmente a tradução, lite
ral ou parafráetica, no próprio corpo do texto, seguindo-se are
produção do original, em recuo. No segundo caso, as traduções,
embora nem sempre completas, permitem com segurança a inteligên�
eia do sentido do texto sânscrito reproduzido •



17 

No que respeita ao texto original compulsado, empregam-se, 

como textos bâsicos, Die Hymnem des Rig Veda, de Theodor Au.frecht 

(versão romanizada), e The Hymns of the Rig Veda in the Samhita 

and Pada �exts, de Max Müller (versão em devanãgarí). Para diri

mir as dúvidas, utiliza-se, como texto de colação, a Vedic Varianta 

de M. Bloomfield. 

Quanto aos comentadores, cumpre mencionar aqui especial

mente os autores cujas obras constituem o fundo comum, "interlo

cutivo", do presente trabalho, sem as quais esta dissertação não

poderia ter sido redigida. são dois: Louis Renou - cujo artigo 

"Lee pouvoir�e de la parole�, estampado nos Etudee védiques et 

paniniénnes, tomo I, p. 1, foi decisivo para fundamentar e orien

tar as propostas deste trabalho - e Jan Gonda - cuja The Vision: 

of the Vedic Poeta apresenta discussão paralela ie alguns dos vo

cábulos aqui estudados e a que recorremos na fixação de nossos 

próprios pontos de vista. Mencionem-se, também, w. D. Whitney, 

A. B'. Keith, A. Bergaigne, s. A. Dange, G. N. Chakravarty e Ma

deleine Biardeau. 

Para concluir, uma palavra final quanto à grafia aqui em

pregada para a reprodução do texto sânscrito. Com poucas exce

ções (a grafia do anusvãra com o ponto acima do m, a da sibilan

te palatal com�), utiliza-se o sistema codificado pelo Décimo 

Congresso de Orientalistas, realizado em Genebra em 1894, que é 

de emprego universal e que se baseia em critérios 16gioos e sen

satos. Não se procurou empregar os caracteres devanãgarí, devido 

à falta de matrizes datilosc6picas e à dificuldade de desenhá

-los manualmente. 
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VAC 

Diversos são os vocábulos consignados no Rgveda que tra� 
• 

duzem a noção de "palavra" - e, por extensão, de "pensamento", 

um.a vez que não existe, pelo �enos nos limites do vedismo es

trito, uma diferença r�dical entre os dois conceitos. Seja qual 

for, porém, a repartição dos campos sernwiticos, a "palavra" -

nomeemo-la assim, preliminarmente - surge, em primeiro lugar, 

nas mandalas do "livro das estrofes", como vac. Origina-ee, es-
-. .

se substantivo feminino, da raiz hom6grafa VAC, do grau forte, 

a qual denota, basicamente, no âmbito do RV, segundo o Sanskrit-
-

.-

Dictionary(l) , de Monier-Williams, as acepções "falar", "dizer",

"narrar", "pronunciar", "anunciar", "declarar", 11mencionar", 

"proclamar", e, sobretudo, "recitar", cabendo sublinhar este úl

timo verbo, uma vez que a emissão da "palavra", implica, como 

veremos, uma inevitável refer�ncia ao contexto das "recitações" 

rituais. O vocábulo vãc, contudo, remete a outras significações, 

ramificadas pelas 107 ocorrências em que figura no texto do hi

nário ( 2 >., traduzindo, por um lado, o "som", a "voz", a "fala",

emitida por seres animados (em princípio, não humanos) e, por 

outro, o "barulho", o "ruído", produzido por objetos inanimados 

ou por fenômenos da natureza. 

Assim, em II, 42,_ Indra, travestido na forma do pássaro 

kapinjala e emitindo "pi pilo e de bom agouro" ( eumangalo bhadra

vãdi) é instado (vadeha) a afastar os "ladrões" e os "perver-
-

soe". "Relinchando 11, o pássaro 11dirige sua voz, tal como a nave 

( 1) -ª·:!·

(2) De acordo com a seguinte repartição: 21 ocorr6ncias, na!!_
ndala I; 3, na li; 1, na III; 3, na IV; 5, na V) 2, na VI; 2,
. .  -

na VII; 8, na VIII; 32, na IX; e 31, na X.
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-

- o timoneiro" (estrofe 2):
-

kanikradaj janusam prabruvãna 
• • 

iyarti vãcam ariteva nãvam/ 

(Ressalte-se, no verso, a referência à raiz krand, essencialmen

te "eqfl.est.re",que superpõe à metáfora Indra = kapinjala a men

ção ao cavalo, exacerbando as indicações relativas às "vozes" 

animais.) 

No hino seguinte, II, 43, 1.2, 11refrão 11 temá.tico do an

terior, persistem os símiles sonoros. 

"Na estação propicia <:tuthã), os artesões (kâru) [da 

•palavra•] cantam seus hinos, como os -pássaros":

pradaksinid abhi grnanti kãravo 
. . . .  

vayo vadanta rtuthã çakuntayah/ 
. . 

Kapinjala-Indra, porém, "à maneira de um sãmagi 11(3), "emite as 

duas •vozes' ul 4), "de acordo com as regras [poêticas]"(ãnu rã

j ati): 

- -ubhe vacau vadati samaga iva 

gãyatra� ca traistubha� canu rãjati/ 
. .  

ocupando-se, ademais, como brahmaputra, "filho de sacerdote", e 

como udgãtr, "cantor", das "recitações" durante a libação do 
• 

soma: 

udgãteva çakune sãma gãyaei

brahma-putra iva savanesu ça�sasi/ 

(3) Cantor que salmodia os hinos do sãmaveda.

(4) Os dois tons, a@do e médio, em que se entoam as palavras

da estrofe.
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Transmutada numa outra ordem animal, a equação kãru = �

kunti ressoa em VII, 103, na assimilação mand�rãhmanã, "rã/ 
-. .  

sacerdote". Adormecidas durante um ano, e banhadas pela chuva, 
-as ras "levantam sua voz, incitada por Parjanya", o deus das 

chuvas (estrofe 1): 

vãca� parjanyajinvitãm 
pra mandükã avãdisuh/ 

. .  

Semelhantes a "odres secos", seu canto se ouve "em coro", "qual 

o mugido das vacas acompanhadas dos bezerros"(estrofe 2):

gavãm aba na mãyur vatsininãm 

mandükãnã� �ur atrã sam eti// 
. .  

Como brâmanes, "que guardam o voto" e "celebram o rito noturno 

do soma" ( atirãtre soma), "pronunciando a fórmula ( inaugural) 

do ano", as rãa comemoram "o dia que funda a estação chuvosa" 

( estrofe 7): 

sa�vatsarasya tad ahah pari etha 
. . . 

yan mandÜkah prãvrsinam babhüva/ 
. . . . . . 

Embora ostentando "vária forma" (virüpãs), todas respondem ao 

"me amo nome" ( samãna"1 nãma) , e sua voz, unis sona, apresenta "mtil

t iplas variaçÕes 11 (estrofe 6):

samãna� nãma bibhrato 

virüpãh purutra vadantah/ 
• • 

Como as vozes dos alunos que "repetem a lição do mestre", as

"palavras benignas (suvãco) circulam entre elas, que falam,

em uníssono, nas águas" (estrofe 5):

yad esãm anyo anyasya vãca� 

çãktasyeva vadati çiksamã.nah/ 
• • • 



sarvatft tad esãrTt samrdheva parva 

yat suvãco vadathanãdhy apeu// 
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Tecidas por metáforas semelhantes - que Visam a confluir, 

numa mesma rede de significados, as refer�ncias significativas 

de ordens diferentes (mundo animal/mundo humano/mundo ritualis

tico) -, as "vozes" invadem,por outro lado, os instrumentos en

carregados de operar o sacrifício. Assim, no hino IX, 64, estro

fe 26, consagrado a Soma Pavamãna, o soma(5) , transfundido nas

formas do rio Indo, ao ser espremido pela pedra de moer, é ins

tado a emitir uma "voz de mil formas": 

uto sahasrabbarnasa� vãca� 

soma makhasyuvam/ 

� V, 36, 4, outro hino de inspiração sômica, a fala do adora

dor, "semelhante às pedras de macerar", ergue-se "com pujante 

esforço": 

esa graveva jaritã ta indreyarti 

vãca� brhad ãçusãnah/ 

Em louvor de Indra, elevam as pedras do soma "fortes estrondos" 

(X, 94, 1), e, disseminando pelos céus o "grito", cortante, dae 

águias (X, 9 4, 5): 

suparna vacam akratopa dyavy ( ••• )/ 

( "Fazem as âguias ouvir seu grito, nos céus, 

agudo. 11) 

ou "macerando o suco" (X, 76, 7), elevam sua "voz", por entre 

(5) Bebida ritual, ingerida pelo sacrificante ou ofertada,

em libações, aos deuses.
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o sacrifício (X, 94, 14):

sute adhvare adhi vacam akratã 

Em outras passagens, consagradas �s divindades do Vento, 

a vac associa-se às metáforas nubígenas. Em I, 168, 8, o "rumor" 

das nuvens tempestuosas repercute nos carros dos Marutae, os 

- quais lhes amplificam o alcance:
._ 

prati stobhanti sindhavah pavibhyo 
. . . 

yad abhriyã� vãcam udirayanti 

( "Rugem os rios � vista dos aros de vossos 

carros, quando reproduzem a voz das nuvens.") 

Esse "rumor", porem, nao pertence à esfera do "inarticulado", 

uma vez que ostenta um vãor sacral significativo. Conforme se 

1� em V, 63, 6, o "discurso" de Parjanya, deus das nuvens, com

põe-se de palavras "plenas de suco": 

vãca� su mitrãvarunãv irãvatim 

parjanyaç citrã� vadati tvisimatim/ 

( "Plena de suco � tua voz, 6 Mitra-Varuna; com 

poder·o so estrondo, fala Parj anya. n) 

e o suco, equivalendo-se, em última análise, ao líquido oblat6-

rio, implica, dessart�, a assunção do� da obra ritualistica 

- o qual, como em todo o Rgveda, confina com a obtenção do dom,

seja no sentido material, seja no 11 espiri tual 11• 

:S a ·�alavra" que propicia a riqueza - e esta, os deuses 

a fazem nverter", extraindo-a, pela voz, das nuvens (X, 77, 1): 

abhrapruço na v�c� prusã vaeu 

havismanto na yajnã vijãnusah/ 
• • 
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Em X, 23, 5, estruge o trovão, em meio às nuvens carre

gadas, mas o estrondo deixa transparecer, suporte significati

vo, a "voz" de Indra, que, "tendo como arma o rel�mpago", mata 

os "perversos", "extraindo-lhes gritos injuriosos": 

yo � vivãco mrdhravãcah 
. -. 

puru sahasrãçivã jaghãna/ 

Noutro passo, o fogo (contraparte "masculina" do soma), 

"tendo a fumaça como bandeira, fúlgido, radiante", entremostra, 

"reverendo", por seu "crepitar" ( vãcã), os dons sacerdotais de 

que é investido (X, 12, 2): 

dhÜmaketuh samidhã bhãrijiko 

mandro botã nityo vãcã yajiyãn/ 

um dos quais, como revela o mesmo hino, consiste em clarificar 

o "nome de Yama" - noutras palavras, em compreender o sentido

da morte (estrofe 6): 

yamasya yo manavate aumantv 

agne tam rsva pãhy aprayuchan/ 
. .

(�Vela, 6 Fogo, por aquele que cogita no nome 

de Yama, de fácil compreensão.") 

ou em recurvar, por meio da ''voz" (as fle.mas, enquanto "lin

guagem" ígnea), "as flechas, aceradas, do inimigo" (X, 87, 4): 

yajnair isÜh sadmamamãno agne 

vãcã çalyãn açanibhir dihãnah/ 

Em refer�ncia à "voz" hum9.na, o vocábulo vãc, nas acep

ções de "grito", ou "som inarticulado", figura em apenas uma pas

sagem. Nesta, X, 42, 1, o poeta, dirigindo-se a Indra, solicita

lhe que, com sua nvoz" sufoque a "palavra perversa ( tarata vã-
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.2!:!) [ = ininteligi vel] dos inimigos": 

vaca viprãs tarata vãcam 

aryo ni rãmaya jaritah soma indram/ 

O significado exato dessa "palavra", contudo, deve ser remetido 

ao seu contexto correto. Trata-se, na verdade, de uma refer�n-

eia retórica àe justas poéticas, a qual visa antes à diminui-
-

çao da "pujança" do hino composto pelo adversário, do que à ne-

gação de sua 11art iculabilidade 11• 

Oriunda quer do âmago da natureza, quer da voz dos seres 

que nela habitam, a vãc estabelece-se, dessarte, como emissão 

sonora, ou como manifestação discursiva, à qual se vincula um 

conteúdo significativo - ao contrário, portanto, do vocábulo�

da, que traduz o significado de "grito", "bramido", "sussurro" 

e se aplica, exclusivamente, a objetos inanimados, ou a fen8me

nos naturais despidos de personificação mítica, podendo se apli-

car às águas (I, 32, 8), aos cavalos (II, 34, 2) e à marcha dos 

her6is na estrada de Indra (X, 105, 4) • 

Mercê da utilização constante dos paralelos metafóricos, 

a vãc desliza, dessarte, para o âmbito do ritual e das operações 
-

que neste ocorrem. A metaforização do vocábulo, ou o emprego 

deste em C':>ntextos que lhe metaforizam o significado, estabe

lece, porém, uma hierarquia semântica, que pressupõe uma série 

de acepções primárias, em contraste com as significações secun

dárias acima alinhadas. Tentemos estudar essa s�rie, analisando, 

para tanto, a cosmogonia da vãc. 

Assim reza o hino X, 71: 

brhaspate prathama� vaco agra� yat prairata nãmadheya� dadhãnãh/ 
• 
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- yad esãift çrestha! yad aripram ãait prenã tad esãm nihitam guhã-
. . .

vih//l//• 
- saktum. iva titaunã punanto yatra dhirã manasã vãcam akrata/

ãtrã sakhãyah sakhyãni jãnate bhadraisãm laksmir nibitãdhi vãoi//2//• • • 

yajnena vãcah padaviyam ãyan tãm anv avindann rsisu pravistãm/• • • • •• 

tãm ãbhrtyã vy adadhuh purutrã tãm sapta rebhã abhi sa! navante//3//• • 

uta tvah paçyan na dadarça vãcam uta tvah çr.nvan na çrnoty enãm/• • • • • • 
uto tvasmai tanva! vi sasre jãyeva patya uçati auvãsãh//4// 

uta tvadl. eakhye sthirapitam ãhur nainadl. hinvanty api vãjinesu:/• 
adhenvã carati mãyayaisa vãcadl. çuçruvãn aphalãm apuspam//5//• • 
yas ti tyãja sacividadl. sakh.ãyadl. na tasya vacy api bhãgo asti/ 

yad idl. çrnoty alakadl. çrnoti nahi praveda sukrtasya panthãm//6//• • • • • 
a.ksanvantah karnavantah sakb.ãyo manojavesv aaamã babhÜvuh/• • • • • • • 
idagbnãsa upaka.ksãsa u tve bradã iva snãtvã u tve dadrçre//7//• • 

hrdã tastesu manaso j·avesu yad brãhmanãh sadl.yajante sakhãyah/ 
• • • • • • • • 

atrãba tva� vi jahur vedyãbhir ohabrahmãno vi caranty u tve//8// 

ime ye nãrvãii na paraç caranti na brãhmanãso na sutekarãee.h/• • 

ta ete vãcam abhipadya pãpaya siris tantrat tanvate aprajajnayah//9/J 

sarve nandanti yaçasãgatena sabhãsãhena sakhyã sakhâyah/• 

kilbisasprt. pitusanir hy esãm aradl. hito bhavati vãjinãya//10// 
• • • • • 

rcãlfl tvah posam ãste pupusvãn gãyatradl tvo gãyati çakvarisu/• • • 
brabmã tvo vadati jãtavidyã� yajnasya mãtrãdl. vi mimita u tvah//11// 

(1. ô Brhaspati, esse foi o primeiro começo da Palavra, 

quando eles olharam em redor, dando nome (hs coisas). 

O que elas tinham de melhor, de imaculado, 

e que estava nelas oculto, revelou-se por obra de seu amor. 

2. Quando os sábios, pUI·ificando (o pensamento) como a farinha,

por meio do crivo, criaram a Palavra com a ajuda do pensamento,

então os amigos reconheceram a marca da amizade.



Um sinal propício fai impresso na Palavra. 

). Eles seguiram na. vereda da .Palavra graças ao sacrificio, 

e descobriram o seu refúgio entre os poetas. 

Eles a tomaram e a depuseram em muitos lugares. 

Oa sete cantores a aclamam em conjunto. 

- 4. O homem que tem olhos jamais viu a Palavra.

O homem que te� orelhas jamais a ouviu. 

Para um outro ela abriu seu corpo, 

como a esposa bem-adornada (o faz) para o marido. 

5. De um outro se diz que é rude e inamistoso:
-

nao o ajudem mais nos torneios.

Ele erra numa ilusão est�ril:

a palavra que ele ouviu não dá frutos nem flores.

6. Aquele que abandonou o amigo

não tem mais direito à palavra.
-

O que ouve, ele ouve em vao:
-

ele nada sabe da tri1ha da reta açao.

7. Os amigos que têm olhos e que t�m orelhas
-

sao diferentes, portanto, nos improvisos.
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Uns se assemelham a tanques (em que ee entra) até à boca.

Outros, (a tanques) bons para o banho.

8. Quando os brâmanes sacrificam em conjunto, como amigos,

com. :os improvisos ç,1e o coração lhes fornece,

um deles, de pouca capacidade, se aparta,

outros se destacam, aclamando a fórmula.

9. Os homens que nao se movem para a frente ou para trás,

que não são nem brâmanes, nem artesãos do soma,

esses empregam erroneamente a Palavra.

Ignorantes, eles tecem uma trama de farrapos.



10. Todos os amigos se regozijam com o amigo glorioso

que chega como vencedor da justa.

Ele os livra do pecado, e lhes dá a ração.
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Ele foi devidamente preparado (para receber o pr�mio da com
petição). 

11. Um permanece imóvel, recitando as estrofes;

outro canta a melodia sobre os versos em çakvarI.

O guardião do rito expõe o saber da tradição,

um outro enfim mede as dimensões do sacrifício.)

Composto por Brhaspati Angirasah, tem, o hino acima trane-
• • 

crito, por mote, segundo a tradição indiana, o "conhecimento",

donde o epíteto jnãnaaÜkta, pelo qual� ele comumente referido. 

Na especulação urdida pelo texto, contudo, o estabelecimento do 

sentido da gnose confunde-se com a investigação sobre as origens 

e os segredos da palavra - devendo aquela ser entendida no sen

tido da exegese da '!!.:haddevatã(6) ("yad jyotir a�tam brahma ya

dyogãt samupãçnute", " [o conhecimento] que é luz imortal, na 

mião com a qual se pode obter o brahma"), e esta ser referida 

ao con�exto das emissões verbais por cujo intermédio· o ato rftual 

se·realiza. 

A origem da palavra primordial (vãcas agram) radica, pois, 

nos nomes (nãma) que os Sábios dos "tempos remotos" (prathamam) 

conferiram �s ooiaas. Extraindo-lhes a ess6ncia, revelaram elee 

a autenticidade doe nomes, e estes, por sua vez, conjugados, es

tabeleceram o primeiro sentido das palavras. O processo de "fa

bricação" da linguagem assemelha-se, assim, ao trabalho artesa

nal do refino: macerando-se o pensamento (manas), como num cri

vo, as palavras se forjam e,constelando, por conseguinte, o 

(6) Apud Gonda, The Vision of the Vedic Poeta, p. 107.
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pr6prio pensamento de que eman3m, ostentam, como resultado, um 

"sinal propicio" ( lak�mI), graças a cuja compreensão os � 

desejados são obtidos. 

Criação dos sábios, a palavra institui a "marca da ami-

zade 11 - vale dizer, a solidariedade que congrega os sacerdotes 

que a manipulam. 

Buscando os "passos" da palavra, os sábios 11de hoje", 

descendentes dos rei de outrora, a procuram no sacrifício ("mo-
. .  -

rada da fala"), e descobrem o seu refâgio entre os poetas (rsi-
• .-

su).
.-

Deposta "em muitos lugares", ou seja, empregada, hoje, 

por muitos sacerdotes, os rsis - os "nossos pais, <lo tempo em 
. .  -

que o filho de Durgaha era cativo"(IV,42,8): 

asmâkam atra pitaras ta ãsan sapta 

rsayo daurgahe badhyamãne/ -
• •  

a aclamam - ou seja, conferem-lhe autenticidade. 

C6digo ético das justas poéticas, as estrofes 4 a 11 re-

velam o comportamento do rsi em face da "palavra sagrada". "Eter-
. .  -

na" e "imperecível", só a compreendem aqueles que det�m a posse 

da dhI. Para alguns, ela é d6cil, "como a esposa ao marido"; 

para outros, torna-se "estéril". 

Situada além dos 6rgãoa sensoriais, não se pode percebê

la por meios racionais: 

uta tvah pacyan na dadarça vacam 

uta tvah çrnvan na çrnoty enãm/ 
. .  

e, tal como o brahman da Kenopanisad(?) , II, 3, sd>re o qual se
• 

(7) Rajendra Lal Mitra, et alii, The Twelve Principal Upani�ads,
I, p. 26.
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afirma "avijiiatam Vij anatam -Vijnatam avijiiatam", "é desconheci

do doa que conhecem, conhecido dos que não conhecem", a vãc re

vela-se variamente para aqueles que a assediam - assemelhando

se, ora a "tanques cheios", ora a "tanques com água até os joe

lhos" (vale dizer, mostrando-se por vezes ºplena" e, por vezes, 

11pela metade"). 

Fincando raízes no ritual, a vac incorpora-lhe, por me

tonímia, os poderes, consistindo, em última análise, a compreen

são do ser uma reflexão sobre os poderes das palavras pronuncia

das ritualisticamente. E na medida em que o Rgveda consiste nu-
• 

ma presentificação do próprio ritual, � a vãc mesma que no hi

nário se pode entrever, constelada ubiquamente por sobre o "o-

ceano de palavras". 

-

Tributárias do mito, em todas as acepçoes da vac consig-

nadas nas dez mandala do RV, persiste, portanto, subjacente ou
-. .  -

não, a referincia ao caráter "gnóstico" da "palavra" - e é em

função de seu alcance que se podem entrever os seus avatares

textuais.

Estudar-se-ão na segunda parte deste trabalho os valores 

metafóricos conferidos à "palavra", mas cabe, nestas notas, a

diantar alguns torneios referentes à vãc, a fim de precisar-lhe 

as acepçoes. 

Parceira dos deuses, "sustentáculo" (bi.bharmi) de Mitra 

e Varuna, Indra e Agni, os dois Açvin, a "palavra marcha com 

Rudra, os Vaeu, os Aditya e os Viçvadeva" (X, 125, 1): 

aba� rudrebhir �asubhiç carãmy 

abam âdityair uta viçvadevaih/ 

aham mitrãvarunobhã bibharmy 

aham indrãgní aham açvinobhã// 
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"Dominadora", "mestra dos tesouro�", "ciente", deposta pelos 

deuses em múltiplos lugares, senhora de muitos domínios, é ela

"ª primeira a quem se rendem homenagens" ( X, 125, 3): 

aha� rãstr sa�gamanI vasünã� 

cikitusi prathamã yajniyãnãm/ 

Graças a ela, "come o alimento aquele que compreende", mas, em

bora desprovidos de entendimento, os homens têm nela a sua mo

rada - o que lhe sublinha o caráter universal (X, 125, 4): 

mayã so annam atti yo vipaçyati 

yah prãniti ya i� çrnoty u.ktam/ 
• • • •  

amantavo mã� ta upa ksiyanti 

çrudhi çruta çraddhivath te vadãmi// 

("Por minha mercê, come o alimento aquele que 

discerne, aquele que respira, aquele que com

preende. Sem o saber, eles moram em mim. Ouve, 

6 tu que compreendes, digno de fé é o que digo.") 

"Intermediária entre os homens e os deuses", aquele que a ama, 

ela o torna "poderoso", "transformando-o num brâmane, num poeta, 

num sábio" (X, 125, 5): 

aham eva svayam ida� vadãmi 

justam devebhir uta mãnusebhih/ 
. . • 

ya� kãmaye ta�-tam ugra� krnomi 
• • 

tam brahmãnath tam rsilh tail. sumedhim// 
• • • 

Oriunda das águas, ela toca o céu, e, "soprando como o vento", 

anima "os seres, excedendo, em grandeza, ao céu e à terra" {X, 

125, 8): 

aham eva vãta iva pra vamy 
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ãrabhamãnã bhuvanãni viçvã/ 

paro divã para enã prthivyaitãvatí 

mahinã sam babhúva//

No poente, “espargindo-se sobre o sol”, metaforizado como pás

saro, a vãc “reina soberana sobre os trinta reinos" (X, I89, 3):

tri&çad dhãma vi rãjati 

vãk pataàgãya dhíyate/

Noutro passo, "o pássaro carrega a vac em sua mente* e 

o Gandharva, o gênio da criação, “a proclama em seu útero” (X, 

177, 2):

pataàgo vacam manasã bibharti 

tãA gandharvo •vadad garbhe antah//

Conforme se lê em VII, 101, 5» é desejo do autor que a sua vãc 

"conflua para o coração de Parjanya, causando-lhe prazer”:

idaA vacah parjanyãya svarãje ■ •
hrdo astv antaraA taj juyosat/ • •

Em passagens paralelas, anela-se por que o hino "repouse" no 

coração de Varuna (VII, 86, 8):a

ayaA su tubhyaA varuna svadhavo 

hrdi stoma upaçritaç cid astu/

("0 senhor, 6 Varuna, possa meu hino aproxi- 

mar-se de ti e repousar em teu coração!")

e que, "rendido como homenagem a Indra e Varuna":

(...) uktah pasparçad indravarunã (...) — • •

(ou expresso como "corte" à mulher (X, 91, 13):
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bhüyã antarã hrdy asya nisprse 
• •  

jãyeva patya uçatI suvãsãh/ 

( "Possa este hino adentrar o coração ( do fogo), 

tal como o esposo a esposa!") 

- "l.he toque, vigoroso, o coração" (X, 91, 13):

yo vam hrdi kratumãn asmad ( ••• )// 

Recortadas sobre tal rede significativa, as especiali-
-

zaçoes semânticas da vãc revelam-se tributárias dos mesmos da-

dos gnóstico-mitológicos, parecendo lícito, no que respeita� 

análise léxica, distribuir-lhes as acepções em quatro campos 

autônomos, caracterizados pela forma ou pela técnica por meio 

da qual a "palavra" se pode manifestar - a saber: 

o primeiro, em que a vãc se manifesta articulada como

- hino (tecido de "f6rmulas");

o segundo, em que implica o elemento mínimo de organiza

ção poêtica corporificada na "fórmula" ou na "sentença"; 

o terceiro, em que se revela como "fórmula" ou "hino 11 

cantado, i.e., acrf",scido da modulação das "vozes" referidas em 

- II, 43, 2 (cf. supra);

curso" 

e o quarto, em que se entremostra como "alocução", "dis

ge sto oratório desprovido de qualquer articulação re-

tórica, por meio do qual o sacrificante se apresenta em face

das pujanças do rito. 

Cabe notar, a prop6sito, que a estrofe 11 do jnanasúk:ta, 

referindo-se aos guardiões, resume-lhe, esquematicamente,as preaen, 

tificaçÕes: o hotr, que se encarrega de recitar os hinos; 
-. ----

a.

udgãtar, que se incumbe de cantar as fórmulas - uma destas re

feridas, metonimicamente, no texto pela çakvari, variante mé-
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trica -, e o brahman, a quem se delega a função de vigiar pela 

correta emissão do hino e, por extensão, da cerimônia. 

Analisemos, porém, em separado, cada um dos campos refe

ridos, iniciando o estudo pelo primeiro. 

1. A vac enquanto hino.

Neste sentido, a vac se revela sinônima do stoma, con

sistindo, como este, num "elogio" à divindade celebrada. 

A identidade entre ambos os termos consta, explícita, 

de diversas passagens. Assim, em I, 173, 3.12.13, o poeta, 

"incitando a vaca (=o poema) a mugir 11 e desejando que a "pa

lavra circule como mensageira entre oe dois mundos" 

kranda:i açvo nayamano ruvad 

gau.r antar dÜto na rodasI carad vãk/ 

- e cogitando em como honrar a Indra, associa a ''palavra juve

nil"(= recém-enunciada) dirigida aos Marutas

mahaç cid yasya milhuso yavya 

havismato maruto vandate {!,ih// 
• • 

( "Ô grande [Indra], cujos amigos veneram os 

Marutas, com o canto juvenil, oblatório.") 

- ao elogio, próprio, consagrado ao "Senhor dos Corc�is":

esa stoma indra tubbyam asme 

etena gãtu� harivo vido nah/ 

("A ti consagramos este nosso elogio, 6 Indra,

senhor dos corcéis. Concede-nos o dom:") 

Em VIII, 5, 3, devotado aos Açvinas, os "Senhores das 
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Riquezas", afirma-se que o elogio lhes é "remetido", na "forma 

(yathâ) da palavra": 

yuvãbhyãi vãj:nivasÜ prati stoma adrkeata/ 
. . 

vãcam dÜto yathohise// 

( "ô senhores das riquezas, observai este nos

so canto, para vós remetido na forma da pala

vra!") 

Noutro passo, o poeta, determinado a que a sua "voz alcance a 

morada dos deuses" (VII, 34, 9), 

pra vo devatrã vãca� krnudhvam/ 
• •  

e desejando que o fogo, "comedor de oblações", se manifeste no 

"hino" (VII, 34, 14), 

avin no agnir hayYân namobhih 

prestho asmã adhãyi stomah// 
. .

("ô fogo, comedor de oblações, auxilia-nos, em 

nossas homenagens, manifestando-se, amável, em 

nosso hino!") 

anseia por que Tvaatar, o artesão cósmico, lhe aceite o "hino

elogio" (VII, 34, 21): 

prati na stomat tvastã juseta/ 
. . . 

Em diversas outras passagens, a refer�ncia ao "elogio" 

persiste, mas implícita e sem a menção ao stoma. 

Em I, 182, 4, solicitando aos Açvinas que enriqueçam a 

palavra daquele que os louva - (como, por exemplo, em II, 21, 6: 

posa� rayinãm aristi� tanünã� 
. . . .

svãdmãnam vãcah sudinatvam ahnãm// 
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( 11Dá-nos riqueza, saúde, belas palavras e 

dias de abundância! 11) 
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- o poeta oferece-lhe seu "louvor":
-

vãcam vacam jaritÜ ratninlt 

krtam ubhã çansa� nãsatyãvatam mama// 

("Enriquecei a palavra daquele que vos louva, 

aceitai, 6 g�meoa, este meu louvor!") 

passagem paralela à de III, 34, 2, em que, consagrando-lhe 

o "louvor", o po3ta lhe incita também o "zelo":

makhasya te tavisasya pra jÜtim 

iyarmi vãcam amrtãya bhusan// 

("Eu te incito o zelo, ó pujante, 6 herói, em 

tua honra adorno este louvor.") 

Tal como IV, 57, 5, dirigido a Çuna e SÍra, as duas divindades 

agrárias que "ordenham o leite do céu, derramando-o na terra": 

çunãsirãv imã� vãca� jusethã� 

yad divi cakrathuh payah/ 
. . 

o poeta devota à divindade magnificada o seu "elogio" ( stuse):
-.-

tam aya vaca grne tam u va stuse// 
. . • 

Discursos de louvor, assim também se apresentam I, 130, 

9, em que o hino, "roubado, pelos homens, à roda do Sol", du

rante a aurora, é "ofertado ao Senhor do Poder, juntamente com 

a canção" ( cf., também, I, 130, 6): 

suraç cakram pra vrhaj jãta ojasã prapitve 

vacam aruno musãyatiçãna a musãyati/; 
. . 



37 

-

-

- V, 43, 11, em que se invoca a audiGão da divindade balsâmica

(= recoberta de manteiga)para o hino, epitetado, porêm, como ha

�, "louvação": 

hava� devI jujusãnã ghrtãcI çagmã� 

no vãcam uçati çrnotu/ 

("Generosa, propicia, possa a deusa, balsâmi

ca, ouvir nosso hino, nossa louvação!"); 

e X, 91, 12 � dirigido, também, ao lfogo, para o qual convergem 

os hinos, 11compO)stos de canções (giras), fórmulas (r�) e elo-

gioa (�stutayas)" - como afirma textualmente a passagem, expres-
• .

sando, assim, claramente, o caráter multifacetario da vac:

imã asmai matãyo vãco asmad ãn

rco girah sustutayah sam agcnata/ 
• • •

Na acepção de "hino expresso no sacrifício", a vac se 

atesta nos seguintes passos: 

I, 112, 24, em que o poeta, apresentando seu híno, soli

cita aos Açvinaa que o torne "efetivo": 

apnaevatim açvinã vãcam asme 

krtal no dasrã vrsanã manisãm// 
. . . 

("Este hino, 6 Açvinas, tornai efetivo, e tam

bém esta inspiraQão, ó magnific�s! 11) 

solicitação análoga, aliás, à de IV, 33, 1, pontuada pelo ver

bo tradicional das invocações (il), e pela identificação do sa-
- . 

crificante como "arauto" da "vaca" ofertória:

pra rbhubhyo dütam iva vãcam 

isya upastire çvaitari� dhenum ile/ . . 
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( "Como arauto, os Rbhus invoco, a vaca bran-

ca instigo!") 

e de IX, 68, 8 e IX, 78, 1, endereçados, ambos a Soma Pavamã

na, para cuja honra ressoam "cânticos sonoros" e para quem so

bem aos céus os hinos do sacrifício: 

- - -u 

yo dharaya madhuman ürminã 

diva iyarti vãca� rayisãl amartyah/ 
• • • 

("Rico em alimento, com ondeante fluxo, envia

seu hino ao céu o Imortal, vencedor.") 

e cujo sumo, "semelhante a vacas que manam leite", v� a "ele

vação do hino, domiciliado na grama do rito": 

pra rãjã vãca� janayann asisyadad 

apo va.sãno abhi gü. iyaksati/ 

Neste mesmo sentido, como "assinatura" de X, 66, 14, inscrevem

se no texto da louvação os filhos de Vasistha, que "elevaram os 
• • 

hinos, tal como seu senhor, para a felicidade dos deuses•: 

vasisthãsah pitrvad vãcam akrata 
. . 

_.:, 

devan Ilãnã rsivat svastaye/ 
. . . 

- fecho análogo, ademais, ao de X, 115, 8, em que, sob o títu

lo de ••Filho da Pujança", o hino, "portentoso", de Upastuta, 

presta homenagem ao Fogo: 

ürjo napãt sahasãvann iti 

tvopastutasya vandate vrsa vãk/ 
• •  

( "0 filho da pujança, ó vi to rio ao, com tal tí

tulo, o portentoso hino de Upastuta te venera.") 
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2. A vac enquanto "estrofe".

No contexto do Rgveda, a vac constitui, a rigor, a "pá-
• 

tria primeira" donde brota o rc, a "fórmula" sacrifical. Sinô-
.-

nimos correlatos, a vãc implica o r� (na medida em que este se 

apresenta como parte do Logos sagrado), assim como o rc impli-
.-

ca a vãc (porquanto esta só se pode manifestar como resultado 

do "trabalho poético" de que aquele é o molde). Articulação de 

rcas, o hino consiste, dessarte, num aglomerado de estrofes pro-
.-

vidas de sentido - e, assim, fazendo-se menção ao sükta, apon

ta-se, conseqdentemente, o conjunto de versos que integram o 

elogio. 

Parece lícito afirmar, no entanto, que, em algumas pas

sagens a vac indica, nao o hino, como nas atestações acima re

feridas, mas a "estrofe" de que se compõe o sÜkta. Como se ve

rá, essa acepção parece originar-se da reflexão, no texto, so-

bre o caráter "artesanal" do hino pronunciado. são cinco as pas-

sagens em que o significado 11estrofe 11 pode ser referido l:I. vãc:

Em IX, 113, 6, dirigido a Soma Pavamãna, metaforizado 

como o rio Indo, solicita-se que o suco "flua", sob as pedras, 

para a "glória" de Indra. Enquanto se procede � maceração da er

va, o sacerdote emite a "fala rítmica": 

yatra brahmã pavamana 

chandasyã� vãca� vadan/ 

grãvnã some mahiyate somenãnanda� 

janayann indrãyendro pari srava// 

{"0 Pavamãna, lá onde o sacerdote que recita a 

fala rítmica se exalta com o soma por meio da 

pedra, propiciando a felicidade pelo soma, pa

ra Indra, 6 soma, tudo conflui. 11) 
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Conforme atesta Pãnini (B) , IV, 3, 71, o termo chandasya reves-

te-se dum significado eminentemente técnico. Neste sentido, cha

ndasya aplica-se à linguagem "que ae dobra, de acordo com as e

xigências", [ao metro, particularmente do hino incantatório] • 

Cabe notar, ademais, que o termo cnanda, de que deriva o vocá

bulo referido, traduz, numa de suas acepções ,- ·o metro que se 

opõe à gayatrI e ao !!!��ubh (BY, X, 14, 16) - pontuando, as-

sim, a referência à f6rmula de que se reveste a passagem.

Em I, 40, 6, por outro lado, recita-se a "palavra", "sem 

par", que ''propicia a felicidade", anelando-se por que ela, "a

ceita pelos her6is, se encha de bênçãos": 

tam id vocemã vidathesu çambhuvam 

mantram devã anehasam/ 

imã� ca vãcam pratiharyatb.ã 

naro viçved vãmã vo açnavat// 

("Eis a palavra que enunciamos para o rito, 

sem par, a palavra medida, que propicia a 

felicidade.") 

Neste passo, entende-se que vacam e mantram constituem 

palavras sinônimas, alçando-se, a segunda, em seu significado 

secundário de "obra medida" [ de acordo com as regras J, e não 

no de hino. 

Em I, 33, 4, afirma-se que 11tr�s palavras são pronuncia

das", as quais se comparam ao 11rebanho de vacas que mugem": 

tisro vãca ud Irate gavo mimanti dherravah/ 

Para a expressão, oferece sãyana a glosa trividhã stutih, en-

(8) SriSa Candra Vasu, The Ashtãdhyãy1 of Pãnini, vol. I, p.773.
. .-
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tendendo que se trata de "três espécies de elogio", derivadas, 

todas, dos tr�a Vedas. Segundo H. H. Wilson(9) , a interpreta

ção é correta, e em sua versão a passagem figura assim tradu-

zida: "Os sacerdotes pronunciam os tr�s textos sagrados". Não pa-

rece provável, no entanto, que o texto, pronunciado pelo hotr, 

faça referências aos outros Vedas, uma vez que estas se resumem, 

sempre, ao sãma. Pode-se afirmar, com Griffith(lO) , que se tra

ta, antes, de três estrofes - ou de três pâda - de sentido 

cristalizado - como tantos outros que o fil. oferece e que, no 

contexto, a acepção a três versos (pãda) é, pelo menos, aceitá

vel. 

"Quando te derramas por entre as cordilheiras, as tr�s 

palavras, plenas de radiância, seguem tua efusão", assim excla

ma o poeta em IX, 50, 2, dirigindo-se a Soma Pavamãna - passagem 

análoga, quanto às intenções, ao exemplo acima referido. 

A estrofe 9a de X, 114 consiste em duas perguntas. Na 

- primeira, excogi ta o poeta, "Qual sábio tem o conhecimento da

aplicação do metro?":

kaç chandasãm yogam a veda 

e, na segunda, "Qual obt:eve a palavra, alvo e objeto da mente?": 

dhirah ko dhisnyãm prati vãcam papãda/ 

A resposta encontra-se na estrofe 6b: "Desdobrando o sacrifício, 

os sábios bondosos (cf. X, 71, passim) enviam o carro(= o poe

ma), na forma do rc e do sãman": 
.-

yajna� vimãya kavayo manlsa 

(9) Apud Griffith, The Hymns of the Rgveda, p. 483 •
• 

( 10) �. ci t., p. 483

Scanner
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rksãmãbhyãm pra ratha� vartayanti// 
. . 
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Hino de enigmas, a paralelização entre pergunta e resposta, co

mo de regra no âmbito do RV, estabelece, inevitavelmente, uma 

identidade entre os termos comparados - ainda que tal identida

de s6 se possa referir ao contexto da metáfora empregada. se a 

acepçãonão finca raízes na especulação concernente à palavra em 

geral, neste passo, no entanto, ela é explicitamente afirmada. 

). A vac enquanto cântico. 

O hino, enquanto emissã� sonora, acompanha-se, no mais 

das vezes, duma modulação tonal de dois ou tr�s timbres. Are

fer�ncia à� como canto, pode, dessarte, ser entrevista em di-

- versas passagenB, a saber:

-

Em I, 130, 6, dirigido ao cantor (Indra), afirma-se ex

pressamente que o cântico (vãc) foi "confeccionado" pelos homens, 

"da mesma forma pela qual o artesão constrói, habilidoso, o car-

ro": 

imã� te vãca� vasüyanta ayavo 

ratha� na dhirah svápã 

ataksisuh sumnãya tvãm ataksisuh/ 
. . . . . . 

("Tal cântico, os Ayu, que buscam riquezas, o 

perfizeram, como o artesão, hábil, constr6i o 

carro, com vistas ao teu favor. 11) 

(ressalte-se, na passagem, a referência, paralela, ao caráter 

artesanal da construção da npals.vra"). 

Conforme se lê em I, 143, 1, o �oeta apresenta, ao fogo, 

um "canto recém-composto 11, ofertando, ademais, ao Filho da Pu

jança, hinos-inspiração e hinos (de inspira;ão ancestral): 



pra tavyasitt. navyas1"1 dhitim 

agnaye vãco mati� sahasah sünave bhare/ 
-- . 
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( "Ao fogo, apresento, um canto recém-compos

to, pujante, e minha inspiração e meu hino an

cestral. " ) 

Figurando a vãc entre dois conceitos paralelos - dhitim e mati 

- o primeiro, a "palavra" enquanto 11visão 11 e o segundo, a "pa

lavra" enquanto "pensamento cristalizado" -, parece licito pro

pugnar, para a passagem, a idéia, complementar, do cântico 

reforçada, aliás, pelo verbo eu.nave, "reverberar". 

Em V, 36, 4, o "c�ntico· alça-se com poderoso esforço": 

vacam brhad ãçusãnah 
. . . 

e o sacrificante, como afirma expressamente a estrofe 3, "mon

tado no carro de Indra 11 , é um cantor: 

rathãd adhi tvã jaritã sadãvrdha 

kuvin na stosan maghavan purüvasuh// 
. . 

. 

("Não te dará Pu.rüvasu, o cantor, a louvação, 

ó semprepr6spero Maghavan, montado em teu car

ro?") 

assim como, em IX, 62, 25, são os kãvyã que incitam o soma a 

"fluir a canção": 

pavasva vaca agriyah soma citrãbhir Ütibhih/ 
• 

abhi viçvãni kãvyã// 

( 110 soma, como arauto da canção, os poemas, 

de toda espécie, te fazem fluir!•) 

Em passagem análoga à do jnanasÜkta, em IX, 73, 7, os 

sábios generosos "purificam" sua canção, µassando-a pelo "filtro 



de mil correntes" ( = o soma): 

sahasradhãre vitate pavitra 

ã vãcam punanti kavayo manieinah/ 
. . . 

( "No fi 1 tro d e mil correntes, e st end ido ( pe

lo sacrifício), os poetas, inspirados, refi

nam sua cançio.") 
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e, enquanto no processo o soma se purifica vertendo as ondas 

sobre o "longo rebanho de ovelhas" ( a espuma da fervura), a voz 

da canção "relincha" pelos ares (IX, 106, 10): 

somah punãna Ürminãvyo vãra� vi dhãvati/ 
. .

agre vãoah pavamãnah kanikradat// 
• • 

("Clarificando-se, o soma mana as vagas do 

longo rebanho de ovelhas - o Pavamãna, que re

lincha à testa da canção.") 

Por fim, em X, 87, 4, o "crepitar" do fogo soa como 11c&ntico" 

e este aguça as flamas do sacrifício: 

yajnair isÜh satfmamamãno agne 
. . 

vãcã çalyãn açanibhir dihãnah/ 
--

. 

("Recurvando tuas setas por meio do sacrifí

cio, 6 fogo, aguça-lhes as pontas com o c4n

tico, tal a lima!") 

ao passo que, em X, 187, 1, consagrado� mesma divindade ígnea,

"touro das gentes", o sacrificante entoa louvores em forma de 

canto: 

prãgnaye vãcam íraya vrsabhãya keitinãm/• • • 

( "Ao fogo, touro das gentes, o canto oferto!") 
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4. A vac enquanto "alocuçâ'.0 11 • 

Sob este cabeçalho, podem-se alinhar as refer�ncias à 

vac enquanto "emissão verbal" não especializada em "estrofe", 

ou "cântico", mas vinculada, como tal, ao contexto dos sacrifí

cios ritualisticos. N·este sentido, cabe instituir uma dupla di

visão entre as 14 acepções atestadas, agrupando-se, numa seção, 

as refer€ncias à "voz" dos elementos rituais personificados 

(especialmente o soma) e às quais se podem acrescentar, também, 

os exemplos referidos supra, e, noutra, as "vozes" dos sacrifi

cantes do ri to. 

4.1. As vozes do ritual. 

Como em IX, 106, ocupam-se os sábios de IX, 72, 1 (e IX, 

86, 33) em "filtrar" o soma, e durante o processo a soma faz 

ouvir sua "voz": 

ud vacam Irayati hinvate mati 

purustutasya kati cit paripriyah/ 
• •  

( nEnquanto eleva sua voz, açulam-no com o poe

ma, eles, que o deus louvam, prolífico.�)

Em IX, 95, 2 (e IX, 106, 12), a voz do soma alça-se no

ar, semelhante ao barco que se arroja no oceano: 

harih srjãnah pathyãm 
. . . 

rtasyeyarti vãcam ariteva nãvam/ 

( "0 corcel, aguilhoado na trilha da Regra, e

mi te sua voz, como a nau o piloto.") 

Por outro lado, em IX, 67, 13, vertendo-se por sua corrente, o 

soma institui-se como 11 genitor da palavra dos sábios": 



-

vãco jantuh kavinãm pavasva soma dhãrayã/ 
• • 

("Flui, 6 soma, em tua corrente, genitor da 

palavra dos sábios:") 

assim como, em IX, 84, 4, congrega ele a palavra auroral: 

esasya somah pavate sahasrajid 
• • 

dhinvãno vãcam isirãm usarbudham/ 
. . 
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( "Eis o soma, que se refina, mestre de mil 

bens, congregando, robusta, a palavra, na au

rora desperta.") 

Em X, 130, 4, "estando a estrofe gayatri associada ao 

Fogo, a usnih a Savitar, e a anustubh ao Soma,( ••• ) a voz de 
-. .  - -. .  -

Brhaspati se lhes acrescenta na brhati": 
. -.-

agner gãyatry abhavat 

sayugvosnihayã savitã sa� babhÜva/ 

anustubhã soma Ukthair mahasvãn 
. .

brhaspater brhatI vãcam ãvat// 
• • 

- 4.2. A voz dos sacrificantes.
-

-

Em X, 114, 7, montados num carro cujas rodas sao 110 rc 
• 

e o sãman", e cujas majestades contam "14 maravilhas", sete sá

bios avançam, emitindo sua voz: 

caturdaçãnye mahimãno asya 

ta� dhirã vãcã pra nayanti sapta// 
--

. 

( "Catorze são os poderes do carro. Sete sábios 

o impelem, com suas vozes.")

Em IX, 85, 7, os dedos do sábio, refinando o soma, fa

zem aa vozes as vozes "elevarem-se": 



atyam mrjanti kalaçe daça ksipah 
. . . 

pra viprãnãm matayo vãca Irate// 
. 

-
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("Purificando, os dez dedos, o corcel, na cu

ba, elevam-se os poemas, as suas palavras.") 

Quando bebe o som.a, o poeta, excitado e palrante, vi a "inspira

ção" despertar [ no coração, cf. infra] (VI, 47, 3): 

ayam me pita ud iyarti vacam 

ayam manisãm uçatim ajigah/ 

( "O soma, bebido, excita minha voz, e desper

ta a inspiração, anelante.") 

Contra a "má palavra" do casal (de sacrificantes), o sacerdote, 

inspirado pelo fogo, pronuncia "palavras" acaloradas (X, 87, 13): 

yad agne adya mithunã capãto 

yad vacas tratam janayanta rebhãh/ 
• • • • 

("0 fogo, que tr.á palavra emitiu o par, que 

palavra acalorada geraram os sacerdotes'?" ) 

-

Finalizando, cabe acrescentar, ainda, �s acepçoes alinhadas as 

refer�ncias à vãc enquanto divindade personalizada. Nessa ca

tegoria, a "palavra" fala de si mesma em X, 125, cujas passa

gens principais foram resumidas supra, e, talvez, em X, 189.

Podem-se aduzir, ademais, as seguintes passagens. 

Loca.li :�ado no "centro do mundo", sobre o altar do sacri

fício, morada da Palavra, o soma esparge sua semente fecunda (I, 

164, 35): 
aya� somo vrsno açvasya reto 

. . . 

brahmãya� vãcah paramam vyoma// 
-. 

("A semente do corcel, prolífica, 6 o soma; a

qui está o céu superior em que reside a Pala

vra.") 



Em I, 167, 3, a Palavra, tal 11 eloqt1ente dama, adornada de ou

ro, refulgente, cortesã", reúne-se à corte de Indra e dos Ma

rutaa: 

guhã carantI manuso na yosa 
• • 

sabhãvati vidathyeva sa� vãk// 
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Em X, 114, 8, desdobrando, o sacrificante, o ritual, a Palavra 

se exalta, soberana, em meio �s miríades de hinos: 

yãvad brahma visthita� tãvati vãk/•• 
("A Palavra se exalta, tal-a Fórmula.") 

Clarificado por Indra, o soma transforma-se em ''mestre da pala

vra" (vãcas pati), "tudo submetendo a seu comando, graças a ex

traordinária força" (IX, 101, 5): 

vacas patir makhasyate viçvasyeçana ojasã/ 

e, em X, 166, 3, � instado a "jungir" os homens, "para que fa

lem humildemente": 

vacas pate ni sedhemãn 

yathã mad adharam vadãn// 

Em X, 81 e X, 82, invoca-se, por fim, a Viçvakarman, o 

Artesão Universal, e dentre os títulos que se lhe atribuem 

11poeta 11 , "pai", "bento", "dotado de mente extraordinária", "pu

jante" - figura, significativo, o epíteto "Mestre da Palavra". 

Como tal, solicita-se-lhe que ouça as invocações, exaltando a 

oblação, e conferindo o dom que só a palavra ritual pode ofer

tar ( 81, 7): 

vacas pati� viçvakarmãnam ütaye 



manojuva� vãje adyã buvema/ 

sa no viçvãni havanãni josad 

viçvaçambhür avase sãdhulcarmã// 
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(•o mestre da palavra, o artesão, o açulador 

da mente, hoje, invoquemos, para a justa. Pos

sa ele jubilar com nossa evocação, benévolo, 

competente, para nosso bem:") 
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MANM.AN 

Oriundo de inusitada composição da raiz�, o vocábulo 

manman (que se atesta exclusiva�ente no RV, em 63 ocorrências), 

reparte-se, de acordo com os dicionaristas, em dois campos se

mânticos distintos. Conforme Monier-Williams(l) , são as seguin

tes as acepções, possíveis, de manman: [1] "thought, [2] under

standing, intellect, wisdom; [3] expression of thought 1.e. 

hymn, prayer, petition". E, conforme Grassmann< 2)," [4] �. •men

te•, Geist, •espírito'; [5] Gedanke, 'pensamento•, Plan, 'plano', 

Absicht, 'de signio'; [ 6] Weishei t, 'sabedoria', Einaicht, 'com

preensão•; [7] Andacht, 'devoção•; [a] Andachtslied, 'canto de 

devoção•, Gebet, 'oração•". Dando-se como exatas as acepções 3,

4 e 5, o vocábulo, pelo menos no recorte do Andachtelied, confi

na com a vãc enquanto manife ata como "hino de louvor", consti

tuindo-se, desse modo, numa das manifestações da "palavra". 

Enquanto sinônimo da vãc, pode-se rastrear, com facili

dade, o vocábulo, pelo texto da coleção, uma vez que na acepção 

de "hino" Grassmann lhe refere nada menos de 52 ocorr&ncias. 

Apontemos, de início, um número expressivo de passagens, para 

voltar, em seguida, ao significado das demais acepções referi-

- das.

Dirigindo-se, em I, 120, 3, aos Açvinas, "aapientes" 

( vidvaitsã), o poeta, "louvando-os", solicita-lhes que aceitem 

( vocetam) "seu hino de elogio" ( manma): 

tã vidvã�sã havãmahe vã� tã no 

Vidvã�sa manma vocetam adya/ 

(1) A Sanskrit-Englieh Dictionary, s.v.

( 2) W8rterbuch zum Rig Veda, s.v.

Scanner
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prãrcad dayamãno yuvãkuh/ 

(sublinhe-se, na passagem, o verbo prãrcad,que confere, quase 

que por contigO.idade, o significado de "louvação" a manman). 

Em I, 162, 7, "cavalga pela região dos deuses o Corcel" 

(= o Sol); com sua louvação, o poeta o aguarda: 

upa prãgãt suman me 'dhãyi 

manma devãnãm ãçã upa vitaprsthah/ 
• • • • 

"Aceita, ó Sarasvati, este hino, enriquecido pelo sacri

fício", assim canta Grtsamadas, em II, 41, 18: 

imã brahma sarasvati jusasva vãjinivati/ 

yã te manma grtsamadã rtãvari priyã devesu ju-• . . 

hvati// 

Em IV, 3, )a, consagrado ao Fogo, a invocação dirige-se 

ao udgatar, a quem se incita entoe um "hino", o qual recebe, em 

3b, o epíteto adrpi tãya, "canto de louvor": 
-. 

ãçrnvate adrpitãya manma 
. . .

nrcaksase sumrlikãya vedhah/' 
.. . . . .

devãya çastim amrtãya ça�sa 

grãveva sotã madhusud yam ile// 
• • 

("Ao deus, atento, que ouve, ao deus, compas

sivo, que o homem resguarda, 6 reitor, ao deus, 

imortal, entoa o hino, ao (Fogo) que o extrator 

do doce (soma) evoca, tal a pedra de macerar.") 

No mesmo hino, na estrofe 15a, corroborando o paralelis

mo apontado acima, a emissão do vocábulo rnanman adjunge-se � do 
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substantivo ark!:,, "hino", ressaltando, claramente, o significa

do proposto: 

ebhir bhava sumanã agne arkair 

im.ãn sprça manmabhih çüra vãjãn/ 
. . 

( "S� generoso, 6 l!'ogo, por merc� doe hinos e 

das louvações, dá-nos o pr�mio da justa.") 

Em 5, 41, 3, louva-se aos Asuras, "no cêu", ofertando

se-lhes um hino, "qual uma libação": 

uta vã divo asuraya manma 

prãndhã�siva yajyave bharadhvam/ 

"Exaltado pelos melhores cânticos", Indra, em VI, 38, 4, 

"estende" o sacrifício, e nele estão "aninhados" o "c�ntico" 

(gira), a "f6rmula" (brahman), a "oração" (ukthã), e o "hino" 

( manman): 

vardhãd ya� yajna uta soma indraih 

vardhãd brahma gira ukthã ca manma/ 

Em VI, 63, 1, o stoma e o manman alçam-se, sinônimos, numa lou

vação aos Açvinas, de quem se espera 11benevolfncia": 

kva tyã valgü puruhütãdya dÜto 

na stomo 'vidan namasvãn/ 

ã yo arvãn nãsatyã vavarta 

presthã hy asatho asya manman//•• 

( "Onde vos encontrou o bino, mensageiro, com 

reverência, por muitos invocado, bino que os 

Nãsatyas atrelou? Sede benévolos para comes

ta louvação�") 
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Em VI, 49, 3, os "filhos" do "deus vermelho" - o Dia, da linha-

gem do Sol, e a Noite, da estirpe das Estrelas - contemplam os

sacrificantes, cujos "hinos", "exaltados em estrofes" ( rcyama.ne), 

marcham "em sucessão": 

mithasturã vicarantI pãvake 

manma çruta� naksata rcyamãne// 

• 

Por outro lado, em VI, 52, 14, consagrado a Todos-os-Deuses, 

que "clamam por ouvir as oferendas", o poeta lhes oferta seu 

"louvor": 

viçve devã mama çrnvantu yajniyã 
• • 

ubhe rodasI apã� napãc ca manma/ 

(t1Que ouçam Todos-os-Deuses este meu louvor, 

dignos do sacrifício, e tambêm os dois mundos 

e o filho das águas.") 

o qual se transforma, em VI, 56, 4, num "canto", oriundo da men

te, e exposto, em louvação, nas palavras pronunciadas na aurora: 

yad adya tvã purustuta 
. .  

bravãma dasra mantumah/ 

tat su no manma sãdhaya// 

( "O que hoje te cantamos, ó ( deus) de múltiplos 

elogios, 6 magnifico, 6 (deus) de tino, esta 

nossa louvação, leva-a ao alvo!") 

Atrelando-se, em seus carros, os Açvinas, os deuses resplande-

cem no "hino" recitado pelo "mais jovem" dos sacrificantes: 

(VI, 62, 4): 



tã navyaso jaramanasya manmopa 

bhusato yuyujãnasapti/ 

-

Em VI, 68, 9, propoe-se, o poeta, a recitar um hino "pu-

jante", em louvor de Varuna, o deus "soberano": 

pra samraje brhate manma nu priyam 

arca devãya varunãya sapratbah/• • 

("Para Varuna, o deus, excelso, regente, um 

hino cantarei, pujante, amplo.") 

-

cujos espioes, "atentos", em VII, 87, 3, velam pela harmonia 

dos dóis mundos, e para quem os poetas, "expertos no sacrifí

cio" (yejnadhlrãa), "caminhantes da Regra" (rtãvãnas), recitam 

hinos: 

rtãvãnah kavayo yajnadhirãh 

pracetaso ya isayanta manma 

• 

e, em VII, 94, 1, extraindo do "fundo da mente" um hino de lou

vor, oferta-o a Indra e Agni, como "chuva que se derrama da nu-

vem": 

iyam va� asya manmana 

"Por meio dos hinos", as gentes requerem "armadas inven.:.:· 

civeis" (VIII, 7, 15): 

etãvataç cid esã� sumnam bhikseta martyah/ 
. . . 

adãbhyasya manmabhih// 

Em VIII, 44, 12, ostentando "belo corpo", o Fogo, "sábio", 

"se engrandece", graças ao "hino de raízes ancestrais" recitado 



pelo poeta: 

agnih pratne manmana cumbhãnas tanva"1 svam 

kavir viprena vãvrdhe// 
. . 
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passagem análoga� de VIII, 44, 2, em que ao fogo se oferta 

o "elogio", a fim de "glorificá-lo":

agne stomai\ jusasva me vardhasvãnena manmanã 

prati sÜktãni harya nah/ 

( "Ô .Fogo, aceita este meu elogio! Glorifica

te, pujante, por mercl deste hino!") 

e l de IX, 94, 1, em que a paralelização se estabelece entre 

manman e dhil!s, as "louvações º que "marcham como armadas para 

o poeta", enquanto o poeta ( = o soma) mergulha na água e no "hi

no 11, prosperando "como o rebanho num estábulo": 

adhi yad as��n vãjiniva çubha 

spardhante dhiyah SÜ.rye na viçah/ 

apo vrnãnah pavate kaviyan 
. . . 

• 

vraja� na paçuvardhanãya manma// 

Em X, 4, 1, "deposto na oblação" ( havesu), ofertam-se a Agni, 
-.-

"fonte no deserto, venerando, hinos de louvor": 

pra te yaksi pra ta iyarmi 

manma bhuvo yathã vandyo no havesu/ 

assim como, "em honra dos Marutas, e da pujante armada de In

dran , "cogitam" (dhimahi) os sacrificantes na co�posição dum 

c&ntico (X, 66, 2): 



marudgane vrj ane manma dhimahi 
. . 

mãghone yajna� janahanta aurayah/· 
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Em X, 96, 11, Indra, "abarcando, poderoso, o céu e a terra", 

aceita o "hino extremamente novo" (=navyam navyam) [ originalís

simo J, "composto com afeição n ( :e,riya): 

ã rodasI haryamãno mahitvã navya� 

navya� haryasi manma nu priyam/ 

-

Quanto à acepçao "Plan, Absicht", proposta por Grassmann, 

para X, 182,2 e X, 12, cabe propugná-la, antes, para VIII, 44, 

12, VIII, 76, 6, IX, 42, 2, conferindo-lhe, ademais, um valor 

apositivo em relação ao significado primário de manman enquanto 

"hino". 

Para respaldar tal interpretação, pode-se aduzir VIII, 

44, 12, em que, ostentando "belo corpo", o l!'ogo, "sábio", se 

"engrand·ece", graças ao "hino [composto de acordo com um J pla-

no antigo":

agnih pratnena manmanã cumbhãnas tanvath evãm/ 

kavir viprena vãvrdhe// 
. . 

"glorificando-se", com os "louvores ancestrais " do hotr ( 44, 
-. 

26): 

yuvãna� viçpati� kavi� viçvãdam puruvepasam/ 

agni� çumbhãmi manmabhib// 

( "0 Fogo, o jovem, que tudo come e revolve, 

regente, glorifico, com louvores.") 

(devendo-se ressaltar, na passagem, a menção ao kavi e� moda-
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lidade vipra, graças à qual o hino vem à luz). 

Assim também, conforme se lê em VIII,76, 6, Indra, "cer

cado pelos Marutas" é instado a "beber o soma". Para tanto, in

vocam-no, os sacrificantes, por meio de um "hino, [composto de 

acordo com um] plano antigo": 

indram pratnena manmanã marutvanta� havãmahe/

asya somasya pitaye// 

Analogamente, em IX, 42,' 2, o soma, "deus entre os deuses", "en

gendrando o sol", derrama-se por oobre o altar, obedecendo ao 

hino, [cujas ráizes mergulham num] plano antigo: 

esa pratnena manmanã devo devebhyas pari/ 

dhãrayã pavate sutah// 

-

No que respeita às acepçoes Weisheit, Ainsicht, wisdo� ., 

atribuíveis, segundo Grassm�nn, a IV, 11, 2 (em que manman equi

vale, antes, à "inspirajo n graças à qual o trabalho de composi

ção do hino se "perfaz 11: 

viçvebhir yad vãvanah çukra devais 

tan no rãsva aumaho bhÜri manma// 

("ô puro, ó renomado, a inspiração, abundante, 

obtida entre os deuses, dá-no-la!"), 

parece lícito referi-las, no entanto, exclusivamente, a VII, 57, 

2, em que, evocados, os Marutas "observam" os c�nticoe do homem 

que realiza a oblação, despertando-lhe a "compreensão" ( manman): 

nicetãro hi maruto gmantam 
• •  

pranetãro yajamãnasya manma/ 
• 



("Velam os Marutas pelo oblador, promovendo 

a compreensão do que sacrifica.") 
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Quanto �s acepções Sinn, Geist, thought (corporificadas, 

claramente, por manas), não encontram elas respaldo, a nosso 

ver, no contexto das atestações de manman. são quatro as passa

gens apontadas por Grassmann (I, 165, 13, I, 129, 6 v I, 151, 8, 

III, 14, 5), mas é em X, 57, 3 que, julgamos, se encontra acha

ve para sua interpretação. 

Nessa passagem, "invocam" ( ã huvamahe), os sacrificantes, 

a pr6pria "mente" (manas�), "por meio do soma" ( somena) e 11do 

fogo• { nãrãça!Tlsena), e, ademais, por meio dos "hinos" { manmabhih) 

compostos pelos "Pais'' (pit��ãm): 

mano nv a huvamahe nãrãça!Tlaena somena/ 

pitrnãm ca manmabhih// 
• • • 

- estabelecendo-se manman, -portanto, como o "açule" (como, nou

tra parte, se falará da dhi) da "mente" por meio da qual a invo

cação se pode cumprir. Para o mesmo termo, propõe Renou<3) as

traduções: "evocation poétique", "mémoration poétique", "êvoca

tion (à forme d')hymne", "paroles (produites) par un pensêe 

concentrêe", pontuando, desse modo, o "trabalho interior" da 

"enunciação da palavra", que se cumpre, como se verá., em diver

sos "passos" tendentes à corporificaqão da vãc. Trabalho de 

criação "intertextual", o adjetivo "poético" quadra-se conve

nientemente a m.anman: projetando-se num eixo de formas paradig

máticas (pois q_ue compostas pelos Pais), "memória" (man-man!) 

- ancestral, a "palavra" redobra-se sobre si mesma, e a sua "enun-
-

-

(3) Etudes Vêdigues et Panin�ennes [E. V. P�, XII, pp. 22, 38;

XVII, p. 42; XV, p. 34; V, p. 75. 
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ciação" se perfaz no roteiro das alocuções pretêritas. 

"Hino composto de acordo com a regra ancestral 11, "pala

vra regida por um cânone", "intertexto ", essas, portanto, as 

acepções de manman que propomos para os contextos em que os sig-

nificados anteriormente apontados não encontram respaldo con

textual.

Assim, em I, 129, 6, anela o invocante por exaltar o su

co do soma, "que concede a prosperidade" e que, "invocado", ,_ma

tador de demônios", desperta o "hino" ancestral (manman), gra

ças ao qual a divindade pode ser convenientemente consagrada: 

pra tad voceyam bhavyãyendave 

havyo na ya isavãn manma rejati 

raksohã manma rejati/ 

Em I, 165, consagrado a Indra, dialogam o recitante e os 

Marutas - "esses deuses que cantam o · cântico de oferendas". Na 

estrofe 13, solicita-lhes o recitante que "adentrem" os "compa

nheiros", insuflando-lhes "hinos ancestrais", para louvor da Re-

gra: 

manmãni citrã apivãtayanta 

esam bhÜta navedã ma rtãnãm/• • 

Em I, 151, 8, os sacerdotes consagram as "vacas" ( gobhir) 

•arreios" (anjata) da "mente" ( manas) - a Mitra a Varuna,
• 

ofertando-lhes "hinos ancestrais": 

yuvam yajnaih prathama gobhir 
• 

anjata rtãvanã manaso na prayuktisu/ 
. . 

bharanti vãm manmanã sa�yata 

giro ' d:pyatã manasa revad açãthe//



Em III, 14, 5, cumprindo-se o "desejo" do .l!'ogo, a quem 

aerendemhomenagens, solicita-se que este sacrifique aos deu

ses "com o pensamento" ( manasã), conferindo-lhes um "hino an

cestral" que "destr61 o fracasso" (asredhat): 

yajisthena manasa yaksi devãn• • • 
asredhatã manmanã vipro a�e// 
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Significados análogos encontra-se em diversas outras pas

sagens, referidas por Grassmann à acepção Andachtslied. 

Assim, em I, 140, 1, o Fogo, que encontra "no altar a 

sua morada", é, pelo sacrificante, "vestido" com um "hino com

posto de acordo com a regra ancestral": 

vastreneva vasayã manmanã çuci� 

jyotíratha� çukravarna� tamohanam/ 

Na estrofe 11, anela-se por que tal "hino", "bem urdido", seja 

mais propicio do que um outro igualmente bem "composto": 

idam agne sudhita� durdhitãd 

adhi priyãd u cin manmanah preyo astu te/ 
• 

Em VII, 10, 2, "como o sol", ele brilha, iluminando a aurora, 

e perfaz o sacrifício, assim como os sacerdotes "arquetípicos"· 

( uçij&s) articularam os "hinos ancestrais": 

svar na vastor uçasa� aroci 

yajna� tanvãnã uçijo na manma/ 

Por outro lado, em I, 148, 2, é o Fogo que, protetor, concede

ao poeta esse "hino":



dadãnam in na dadabhanta manmãgnir 

varütham mama tasya cãkan/ 
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( "Não prejudiquem eles o Fogo, minha proteção, 

dador do hino.") 

ao passo que, em II, 4, 8, "por ocasião da terceira cerimônia", 

em mem6ria da "assistência ancestral", para ele se recita um 

"hino [ semelhante aos antigos]" ( ma.nman): 

nü te purvasyavaso adhitau 

trtiye vidathe manma ça�si/ 

para ele, que, em IV, 6, l, "inspirador da regra", "rege os hi

nos ancestrais": 

tva� hi viçvam abhy asi manma 

pra vedhasaç cit tirasi manisãm/ 

e a quem se pede, em IV, 11, 2, que confira os nabundantes hi-

nos", "ganhos no comércio com os deuses":

viçvebhir yad vâvanah çukra devais 

tan no rãsva sumaho bhÜri manma// 

e, em VI, 5, 6, que aprecie as "palavras" (vacobhia) do recitan

te, ouvindo o "hino ancestral": 

yac chasyase dyubhir akto vacobhis 

taj jusasva jaritur ghosi manma/ 
• • 

e sobre quem, em VIII, 39, 3, se derramam os "hino-e .. , tal como 

a "manteiga que lhe desce pela boca": 



agne manmãni tubhya• ka* 

ghrta! na juhva ãsani/ 
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Poder-se-iam evocar, ademais, VIII, 44·, 2.12.26, VIII, 65, 

6, X, 10, 8 (para cuja ocorrência de manman Renou propõe um inex

plicável "pensêe mysterieuse•(4), X, 35, 9, que recortam signifi

cados análogos de manman, vocábulo cuja interpretação, cabe sub

linhar, serâ mais bem compreendida se integrada no sistema de 

enunciação da •palavra" esboçado sob os cabeçal�oa aegaintea. 

{ 4) E. V • P. , XIV , p. 9 • 
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MATI 

Derivado, igualmente, da raiz �, o vocábulo· mati de

monstra, � semelhança de dlu (estudada infra), a impossibilida

de de estabelecer, no âmbito do -ªY,, uma distinção precisa entre 

o pensamento e a palavra, representando a vãc, de acordo com a

visão dos poetas védicos, a forma - paralela, hom6loga, osmó

tica-, por meio da qual o�� se pnde manifestar. Conforme

afirma Bergaigne (1) :

"( ••• )as palavras que significam propriamen

te o pensamento, com.o dhi, dhiti, didhiti, da 

raiz dhi, � e sumati, manisª, manman, da 

raiz�' parecem designar, na maior parte dos 

casos, os pensamentos apsnas na medida em que 

são eles manifestos pela palavra". 

De acordo com Grassmann(2) , são dois os eixos em torno 

dos quais se constelam as atestações de ,!!!!ll, traduzindo-se o 

vocábulo, no primeiro, por "Andacht, lieilige Gedanken 11
, "devo

ção, pensamento sagrado", ou, ainda, por 11Andachtslied, aus

gesprochen Gebet", ••canto de devoção, reza verbalizada", e, no 

segundo, por "Sinn, GemÜth, Geist", "mente, wiimo, espírito", 

ou, conforme Monier-Williams(3) : [1] "devotion, prayer, worship, 

hymn, sacred utterance"; [2] "thought, design, intention, res

olution, determination, inclination, wish, desire''• Gonda( 4)

tradu-lo ora por "inspired thought", ora por "initial or .in-

( 1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

La relision védigue, 

Q.E_. ci t., 

Q.E.-�-' 

�.�., 

.!!•!.• 

a.v. - -

pp.47, 109, 

t. I, p. 278.

70, 36. 
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spired thought" , ou a penas por "thought", apresentando, porém, 

a prop6sito da atestação de mati em VII, 43, 1, a seguinte glo

sa: "thougbts which acguired the shape of hymns formulas". Por 

outro lado, estabelece itenou( 5) uma dicotomia entre dhI e !!!ill,,

propondo -para o primeiro vocábulo a acepção "intuition" e, pa

ra o segundo, a de "aboutissement concret en po�me". 

No que segue, procura-se levantar o roteiro textual da 

palavra/pensamento, estudando-lhe as características comuns, 

gnosiol6gicas. 

A gênese da�' encontra-se ela em V, 44, 9. Residin

do os hinos "excelsos e supremos" ( agrimã) no mar, "mantém-se 

calmo o coração do que louva", nele (yatrã) fincando ráizes o 

"pensamento" ( �), juntamente com a "pureza" ( pÜtabandha.nI) 

[ devocional]: 

samudram ãsãm ava tasthe agrimã na 

risyati savana� yas�inn ãyatã/ 

atrã na hârdi kravanasya reja.te 

yatrã matir vidyate pÜtabandhani// 

Analogamente, em III, 39, 1, "em louvor de Indra, procede a f6r

mula do coração" (hrdas): 
-.-

indram matir hrda a vacyamãnãchã ( ••• )/ 

Assim tambêm, conforme se li em I, 105, 15, ê "por meio do co-

ração" que Varuna "revela seu pensaMento 11 : 

vy ürnoti hrdã matim ( ••• )/• • 

(5) E. V. P., VIII, p. 95.
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Sede comum da inspiração e do pensamento, o coração par

tilha, com o fogo, do caráter criador, inerente à luz (cf. 

supra). Conforme se 1€ em I, 141, 1, "quando, oriunda dos bas

tões friccionados, brota, no sacrifício, a divindade ígnea, tor

na ela, fecundo, o pensamento, o qual enseja hinos que, manan

do, mantêm as í'lamas coesas": 

yad im upa hvarate sãdhate 

matir rtasya dhenã anayanta sasrutah/ 
• • 

Gerando "por meio do coração" um "pensamento luminoso" 

(matim jyotir), o Fogo purifica, em III, 26, 8, o Sol: 

( ••• ) hrda mati� jyotir anu prajãnan/ 

Oriundo da luz, anela o pensamento por voltar à origem. 

Assim, em III, 30, 20, os poetas (viprã) da familia Kuçika, lou-

vando a Indra, "marcham para a luz" ( �aryavo akran), "por meio 

dos pensamentos": 

svaryavo matibhis tubhyam 

viprã indrãya vãhah kuçikãso akran/ 

- ao passo que, em X, 43, 1, para honra da mesma diVindade,

"concentrando os pensamentos que visam à luz do céu", entoa o 

sacrificante hinos de louvor: 

achã ma indram matayah svarvidah 

sadhricir viçvã uçatir anusata/ 

Em IX, 21, 7, as gotas sômicas, "gritando, tumultuosas" 

( avivacan kasthãm), "qual corcéis em carreira", "trazem à Vida 
. .  -

º pensamento do homem liberal" ( sata1} prãsavi�ur matim): 



eta u tye avivaçan kãsthãm vãjino akrata/ 

satah prasavisur matim// 
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-

Por tal razao, em IX, 76, 4 e IX, 96, 5, recebe o soma os epí-

tetos pitã matinãm, jani tã mat'inãm, 11pai/ genitor dos pensamen

tos•, e, em IX, 86, 4, o de vrsa matinãm, "o companheiro macho 
. . 

doe pensamentos"(6).

Por outro lado, em I, 46, 7, anela-se por que os Açvinas

embarquem na "nau do pensamento" ( nãvã matinãm), a fim de apor

tar na "margem deste lado'' ( = o mundo dos homens): 

a no nava matinãm yãtam pãrãya gantave/ 

"Oferenda do poeta inspirado" (viprasya matinãm - I, 86,

1):, o pensamento amalgama-se, em III, 55, 8, com a oblação da 

Vaca: 

antar matiç carati nissidha� gor ( ••• ) 
. .

e, desse modo composto, permite ele, em I, 186, 7, a "junção dos 

cavalos"··(= o domínio das oferendas): 

uta na im matayo 'çvayogah 

çiçu� na gavas taruna� rihanti/ 

("A ele jubilam nossos pensamentos, a ele que 

junge os rápidos cavalos, como vacas, mater

nas, que lambem seus rebentos.") 

- (6) Epítetos análogos encontram-se em III, 49, 3, pitã matinãm,
vrsabhas matinãm, consagrados a Indra; e V, 43, 9, coditãra ma-
-. .  

tinãm, 11açuladores de pensamentos", endereçado a PÜsan e Vãyu •
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propiciando, em VIII, 57, 2 (e III, 46, 4) a "compreensão to-

tal 11 ( vi çvaya mate ) : 

tuviçusma tuvikrato çacivo viçvaya mate/ 

- vale dizer: o "controle de Indra e Soma", "que se jungem como

dois corcéis presos por uma trela", "por obra do pensamento",

em VII, 104, 6:

indrãsomã pari 'Vam bhÜtu viçvata 

iyam matih kaksyãçveva vãjinã/ 
-· . 

-· ou a "magnificação da Aurora" (vardhayanty us�h), forjada,

em VII, 77, 6, pela clã dos Vasistha:
. .

• • 

yã� tvã diva duhitar vardhayanty 

usah sujãte �atibhir vasisthãh/ 
. . . . . 

( "Ô aurora, bem-nascida, filha do céu, que os 

Vasistha magnificam com seus pensamentos. 11) 
. . 

A dicotomia mati/vãc, explícita em IX, 63, 21, em que 

os poetas (viprãs), "por meio dos pensamentos" (�) e dos 

"hinos 11 ( dhibhi s) , fazem o soma rugir, "qual corc6i s 11: 

vrsana� dhibhir aptura� somam rtasya dharaya/ 
. . . .

mati viprâh sam asvaran// 
-

  
- dilui-se, por�m, em vârios pass0s, nos quais a mati, enquan-

to "pensamento concretizado em hino"' ( Renou< ?) ) , se alinha

entre os "cânticos" (.&!) e os "louvores" ( stoma). Assim, VII,

( 7) E. V. P., VIII, P. 95.
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10, 3, em que depõem, os sacrificantes, "cânticos e hinos di

vinos" (giro matayo devayantir) no fogo: 

acchã giro matayo devayantir agnià 

yanti dravinam bhiksamãnãh/ 
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e VII, 37, 2, em que os poetas, "instando os deuses a beber" 

solicitam "benesses" em troca dos r ... inos ( matibhis) que "cantam" 

( râdhatflsi) : 

sam yajnesu svadhãvantah piqadhva� 
. . 

vi no rãdha�si matibhir dayadhvam/ 

A semelhança das "palavras juvenis'' de I, 143, 1, louvam 

os poetas (viprãs) de I, 82, 2, a Indra, com seus "hinos mais 

recentes" (navisthãya ): 
. . 

astosata svabhãnavo viprã navisthayã mati ( ••• )/ 
. . 

assim como flui, em VI, 8, 1, para o fogo (vaiçvãnarãya), um 

hino "fresco" (navyasi), "puro como o soma filtrado",( soma iva 

pavate): 

vaiçvãnarãya matir navyasi çucih 

soma iva pavate cãrur agp.aye// 

Por outro lado, em IX, 10, 6 (como� dhi ancestral de 

III, 39, 2), abrem os "arte sÕe s" ( kãru) de "outrora 11 ('pratnã) 

aa "portas ( dvãra) dos hinos [ancestrais]": 

apa dvãrã matinãm pratnã rnvanti kãravah/ 
-·-

. .  

- os quais, vertidos no soma, purificam os "pensamentos" [juve-
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nis] (IX, 20, 3), impedindo-os de 11voar como pássaros" (X, ·3J, 

2): 

( ••• ) ver na veviyate matih/ 
-· 

Entoada em louvor do fogo (I, 142, 4, VI, 10, 2), doa 

Marutas (I, 165, 1), ou de Rudra(I, 146, 1) e consagrada a Mi

tra e Varuna (V, 67, 5) e a Indra (VI, 34, 5), consiste, des-

sarte, o primado da mati em fixar o pensamento errante (amati), 

fundindo-o numa forma verbal. Engendrada pelo fogo (X, 91,8) e 

alimentada por Brahma�a�pati (II, 24, 9), o artesão [da pala

vra] dá-lhe o melhor oo ntorno, "formulando-a com zelo": 

rebho vanusyate matI/ 

e a mati, por sua vez, 11nascida na canção" ( gi.rijã) (V, 87, 1), 

confere-lhe as "benesses" (VII, 37, 2), pr6prias do rito "exe

cutado segundo a Regra" ( rtena), conforme o esquema entrevisto 
.-

ª prop6sito de manman (cf. supra). 

"Fluxo mental corporificado na palavra", "inspiração 

poética concreta", 11f6rmula mental partilhada" - essa, pois, 

a acepção da mati aue, a n�sso ver, encontra respaldo nas 
-� 

atestações acima elencadas.
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MAN!SI 
--.-

Derivado, igualmente, de�' o vocábulo em epígrafe 

traduz, basicamente, como medhã, a "sabedoria", humana ou divi

na, designando, porém, em alguns passos, � semelhança de�, 

o "arrebatamento" do poeta, a emergência da palavra no coração

(hrd) ou na mente (manas), conforme se constata em I, 61, 2, 
-.-

em que os membros da clã dos Gotama, por louvor a Indra, "seu 

esposo ancestral" ( pratnãya patye), adornam os 11 pensamentoe
-

poêticos 11 (dhiyo), com o coraçao (hrdã), a mente (m.anasã) e a 
-.-

"inspiração" ( manisã): 
-.-

indrãya hrda manasa manisa
-.-

pratnãya patye dhiyo marjayanta// 

Tal "arrebatamento", incita-o Agni - o revelador -, im

primindo-o nas "pegadas ocultas da vaca" ( = o sentido secreto 

da palavra) ( IV, 5 , 3) : 

pada� na gor apagulham vividvân 

agnir mahyam pred u vocam manis� 

"Pensamento secreto" - "chave" de um enigma ( "Anschlag, 

Plan", de acordo com Grassmann(l) ), assemelha-se ele a uma

"caverna" (�), implorando o poeta, em IV, 11, 2, -por que o 

"fogo lhe abra o portal", assim como � "vibração" ( veuasã) da 

mente. 

G4nese da palavra, o fogo, em IV, 11, 3, engendra, as

sim, 01! "poemas" ( kâvyã) e as "inspirações" ( manisã): 
-.-

(1) QR_._ill., s.v.
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tvad agne kãvyã tvan manisãs 

tvad ukthã jãyante rãdbyãni/ 

( "De ti provêm os poemas e as inspirações, 

os hinos, propícios.") 
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"Refulgindo" (dyotamãnãm), a manisa, em X, 177, 2, "es-
--.-

tala qual um rel�mpago", assemelhando-se à luz de X, 67, 5: 

tã� dyotamãnã� svaryam manisãm 
--.-

rtasya pade kavayo ni pãnti// 

Em VI, 47, 3, "sorvido o soma", desperta ele, como o fo

go, a "palavra" (vacam) e a "anelante inspiração" (mani�ãm uça-

1.!;!): 

ayam me pita ud iyarti vacam 

ayam manisãm uçatim ajigah/ 

- ao passo que, em IX, 97, 34, o soma, condutor do rito, sus-

cita as "três palavras"(= os tr�s tons, cf. II, 43, 1), a

"compreep.são do Cosmos" ( rtasya dhitim) e a "inspiração que

revela o brahman" (brahmano manisãm) (= a "palavra sagrada",
. .-

espelhada na vãc):

tisro vaca irayati pra vahnir 

rtasya dhitim brahmano manisãm/ 
. . --.-

Incumbe ao poeta, ademais, em VII, 85, 1, refinar a "ins

piração 11, antes de utilizá-la, sob a forma de palavras., no ri

tual: 

punise vãm araksasam manieãm 
. . --·-

somam·indrãya varunaya juhvat/ 
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("Em tua honra, a inspiração refino, conferin

do o snma a Indra e Varuna.") 

Por tal razão, como a mati, corporifica-se a manisã no 
-.-

hino/elogio, ofertado à divindade, conforme o roteiro tracado 

pela vãc/stoma. Assim, em I, 101, 7, passagem ca-pital, "louva

se" ( abhy arca ti) a Indra, "por meio do hino ( manI sã) ouvido 11: 
-.-

indram manisã abhy arcati çrutam/ 
--·-

- o qual, em I, 110, 6, se oferta aos "senhore s do espaço" (os

Rbhu), "qual a manteiga, derramada co'11 a colher (no fogo)": 

- .... -

a man1sam antariksasya nrbhyah
-·- • • 

sruceva ghrtam juhvãma vidmanã/

- ao passo que, em I, 62, 11, os "hinos acariciam o corcel" ( = o

sol), "qual mulheres d6ceis aos esposos" ( patitTI. na patnir uça

tir uçanta� sprçanti):• 

pati� na patnir uçatir uçanta� 

sprçanti tvã çavasãvan manisih/ 
. . . 

Semelhante a uma "vaca re-plena", o hino, em III, 57, 1,

se entreabre àquele que 11di scerne 11 ( vi vikvas): 

-\,;,/ 
pra me vivikvan avidan manisã� 

--.-

dhenu� carantim ·prayutãm agopãm/ 

("O que discerne descobriu meu hino, vaca re

plena, sem pastor, livre.") 

e, em V, 11, 5, ofertando-se a "louva.ção 11 (vacas) ao fogo, an

seia-se por que o hino ( manisã) "lhe agrade o corac;;ão11 ( astu çath 
.-



hrde): 
-.-

tubhyedam agne madhumattama� vacas 

tubhyam manisã iyam astu ça� hrde/ 
�.- . 
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Em VI, 49, 4, faz-se menção à brhatimanisã, o "pensamen-
-. .-

to pujante consubstanciado 11, assemelhando-se a manisã, em VI, 
.-

67, 2, ao suvrkti ( "hino de louvor 11} e, em VI, 70, 7, à .fi!!: ( o 
-.-

"cântico"). 

Por fim, em X, 4, 6, suplica-se ao fogo que "junja o car

ro de rodas fulgurantes", consistindo este no "bino juvenil", 

composto de acordo com o desígnio (navyasI manisã}: 
.-

iya� te agne navyasi manisã yuksvã 
...,____ . 

ratha� na çucayadbbir angaih// 



76 

DHI, DHITI 

Oriundos da raiz hom6grafa DH!, da terceira classe (que 

recorta os significados ºperceber", "pensar", ttrefletir"; "de

sejar", segundo o dicionário de Monier-Williama), os vocábulos 

em epígrafe atestam-se, o primeiro, em 240, e, o segundo, em 

82 passagens do Rgveda. De acordo com Grassmann(l) , são sete os 
. 

campos sem�nticos em que se distribui dhI, a saber: "1) Gedanke, 

'pensamento', Absicht, 'desígnio'; 2) heiliges Nachdenken, •re-
- - " 

flexao devota•, Andacht, 'devoçao', andachtige Stimmung, 'dis-

posição devota'; 3) Andachtswerk, 'obra de devoção•� Gebet, •o-

ração•; 4) Achtsamkeit, 'vigil�ncia' ( ••• ); 5) Weisheit, •sa-

bedoria' ( ••• ) Kunstverstand, 'compreensão artística' ( ••• ) ;

6') Einsicht, 'iluminação•, Weisheit; 7) ( ••• ) die beiligen Ge

danken, •os pensamentos sagrados'", ou, conforme Monier-Williams:

"Thought, (esp.) religious thought, reflection, meditation, �

votion, prayer (_pl. Holy Thoughts personif.); understanding, 

intelligence, wisdom ( ••• ), knowledge ( ••• ); notion, opinion 

( ••• )" - acepções �s quais se poderiam acrescentar, ainda, as 

de Macdone11<2 >
: "thought"; Rudolf Roth(3) : "l) Gedanke, Vor

atellung, •imaginação•; Absicht; 2) Einsicht, Erkenntnis, 'co

nhecimento', Intelligenz, 'inteligência', Geist, 'espírito'; 

3) Verst�ndnis, 'compreensão•, Kenntnis, 'conhecimento'; Kunst,

•arte•; 4) religioses Nachdenken, 'reflexão religiosa', Andacbt;

:Bi tte, •pedido', Gebet, 'oração"'; Geldner( 4): 11 dbi ist Viel

deutig und nicht durch ein Wort wiederzugeben: das Denken bald 

a1s Wunsch, Absicht, bald als Bedacht, Weisheit, Andacht, Dichtung, 

•tendo dh! vários sentidos, não se pode traduzi-la por uma única

(1) �-.2.il-, �-:!·

( 2 ) , ( 3 ) , ( 4) �. ci t . , p • 4 7 • 
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palavra: trata-se do pensamento, às vezes como desejo,, intenção, 

às vezes como contemplação, sabedoria, devoção, poesia"'; ou, 

ainda, "Sehergabe, die Intuition des Sehers, 'o dom da profe-

cia, a intuição do profeta'". Quanto a dhíti, são as seguintes 

as acepções propostas por Grassmann( 5): "Gedanke; heiliges Nach

denken, Andacht, and�chtige Stimmung (auch pl.); Andachtswerk, 

Gebet ( ••• ); Achtsamkeit, 'vigilância', wohlwollendes Augmerken 

der G3tter, 'o benévolo olhar dos deuses'; kunstverstand, Weisheit 
" in Erfindung und Ausfti.hrung kunstreicher Werke, 'sabedoria quan� 

to à invenção e execução, obras de rico conteúdo artístico•; 

Einsicht, Weisheit; personificirt: der Andãchtige, 'o devoto'"; 

por Rudolf Roth(6) : 0 Gedanke. Vorstellung, Nachdenken, warnehmung, 

'percepção• ; Andacht, Gebet; Einsicht, Klughei t, 'sabedoria'"; 

por Geldner< 7): 11 Erkennen, 'conhecimento•, Erkenntnis, 'revela

ção' ; Denken, 'pensamento' , Sinnen, •reflexão' , Gedank:e, Lied, 

•canto', Gebet"; e por Louis Renou(8) : "intuition poétique" -

valendo, porém, para ambos os vocábulos a ressalva de Jan Gon

da(9) , segundo a qual, é ºsurpreendente" que tais traduções,

•meemo não visando senao ao sentido contextual, não levam os au

tores a pensar que a própria freq�ªncia e variedade das tradu

ções propostas estão intimamente associadas à impossibilidade

de verter esses antigos conceitos hindus para uma linguagem mo

derna ( ••• )".

Não visa esta nota, no entanto, a rastrear, labirinto 

polisslmico, todas as acepções exaradas por dhi e dhiti (tare

fa, essa, cumprida, exaustivamente por Jan Gonda, na obra cita-

(5) �·�-, �·!·

(6), (7) Apud Gonda, .2,I?•Cit., p. 170. 

(8) E. V. P., I, p.4.

(9) �.cit., pp. 8-9.
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da), mas apenas aquelas que entroncam, � semelhança de VIP, dhi

eana e�' na rede semântica referente� emissão e criaçao 
. . 

da "palavra". 

Neste sentido, o significado básico da dhi ( e assim tam

bém o de dhiti), a rastrear, encontra-se nas passagens em que, 

associados ou não a manas (este, freqüentemente no instrumental), 

denota o vocábulo a "vi são por meio do pensamento", isto é, a 

"cognição mediada pela mente" - ou, conforme a tradução de 

Renou ( lO), com a qual acedemos, "une sorte d' intui tion", caben

do ressaltar que este autor propugna, contra Geldner, que tra

duz o vocábulo no instrumental por "mi t Kunst", por restituir

lhe "partout le sens initial ci'intuition (poétioue)" ou,simples-

mente, "parole, po�me". 

Assim circunscritos, os vocábulos inserem-se nas especia

lizaçÕe s gnó sticas da vãc, de que representam uma das rai zes, 

conforme afirma a estrofe 7 do jnanasúk.ta, segundo a qual o mer

gulho na "palavra eterna• implica a -posse da dhri: 

aksanvantah karnavantah sakhâyo 
. . • 

manojavesv aaamã babhÜvuh/• • 
ãdaghnãsa upakaksãsa u tve 

hradã iva snãtvã u tve dadrçre// 

... 

Aqui estão as passagens em que as acepçoes acima alinha-

das encontram respaldo. 

Em VIII, 6, 7, ofertam os sacrificantes a Indra seus 

11hinoe exaltantes" (vip) - "semelhantes aos fulgores das flamas 

do fogo" -, em cuja "origem" (�s:!!) se acham as "visões poê-

( 1.0 ) E • V • P. , I , P • 3 . 

. 
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ticas" (dhítayah):

ima abhi pra nonumo vipam agresu dhítayah/ 

agneh çocir na didyutah//

— afirmando-se, dessarte, nessa passagem, o primado da dhiti 

em relação à vip — ou, noutros termos, a precedência da •'in

tuição" sobre a "palavra".

Assim também, raiz do hino, anela-se, em VI, 49, 7.8., 

por que Sarasvatí propicie a "visão poética":

pãvíraví kanyã citrãyuh 

sarasvatí vírapatní dhiyaih dhãt/

("Que Sarasvatí, a consorte do herói, me con

ceda, sagaz, a visão poética.")

para que, por seu intermédio, se possa "elogiar, com eloqftência, 

àquele que guarda os caminhos" (pathas-pathah paripatim) ( = Pu- 

san):

pathas-pathah paripatiih vacasya 

kãmena krto abhy ãnal arkam/

Em II, 40, 6, invoca-se à mesma divindade, "padroeira 

do gado" (paçupa) e batedora das trilhas (estas, "também de or
dem intelectual", segundo Renou^11^), para que "incite a inspi

ração" :

dhiyam pusa jinvatu viçvaminvo (...)/

ao passo que, em VI, 58, 2, recebe Pusan — "cujo domicílio é a

(11) E. V. P., I, p. 4.



força", 11arqui teto do mundo" -, significativamente, o epíteto 

11açulador da inspiração" (dhiyamjinva): 

ajãçvah paçupa vãjapastyo 

dhiyamjinvo bhuvane viçve arpitah/ 

80 

( 11 0 guardião de cabras, cavalos e gado, cujo 

domicílio é a força, açulador da inspiração, 

dis-perso por todo o mundo 1 ") 

- aplicando-se, em I, 182, 1, o mesmo epíteto, aos Açvinas, os

"filhos do céu, exaltados, cujas carreiras abençoam o sábio":

dhiyamjinvã dhisnyã viçpalãvasü/ 
. .

diva napata sukrte çucivratã// 

Primado da vã�, a dhi, por sua vez, finca raízes no!!:

�' o "6rgão psíquico", para recorrer à expressão de Gonda, no 

qual o pensamento e as sensações tomam forma (sublinhando-se, 

na expressão, a palavra forma). Assim, em IX, 100, 3, consagra

do ao sorna, anela-se por que a beberagem ritual "liberte a ins

piração, jungida pela mente, tal como o relâmpago liberta a 

chuva": 

tva� dhiyam manoyuja� 

srjã vrsti� na tanyatuh/ 
. . . .

Essa rara passagem (uma das poucas em que se pode entre

ver uma distinção nítida entre .manas e vãc) ecoa, metaforioa

mente, em IX, 12, cuja estrofe 7, associando a mente ao soma, 

{como, noutros passos, o soma ao oceano), compara a bebida sa

grada a uma "árvore, que esparge leite celeste sobre os hinos 

doa homens, instando-os à criação" e dentro de cujo coração re-
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sidem as intuições: 

nityastotro vanaspatir dhinãm antah sabardughah/ 
• • 

hinvãno manusa yugã// 

passagem, essa, correlata de V, 44, 13, em que o poeta, "defen

sor do sacrifício, de nome Sutambhara, ordenha os úberes do so

ma, deles extraindo as intuições": 

sutambharo yajamãnasya satpatir 

viçvasam Üdhah ªª dhiyã:J udancanah/ 
. . 

Em IX, 75, 2, o soma, "língua do Cosmos" ( rtasya j ihvã), "me s-

tre da eloqtl�ncia" (vaktã patis), concede o "alimento" ao poeta: 

rtasya jihvã pavate madhu priya� 

vaktã patir dhiyo asya adãbhyah/ 
• 

e, ''mestre da inspiração" ( patir dhiyah), em IX, 99, 6, 11depon-
• 

do na vaca(= o poema) a sua semente", faz as palavras "vibra

rem": 

paçau na reta ãdadhat 

patir vacasyete dhiyah// 

Tal como o soma, partilha o fogo - e, por extensão,. os 

fenômenos atmosféricos luminosos da �nese da dhi. Conforme 

se lê em VIi, 10, 1, o "touro, fúlgido (= �) brilha, res

pla.nde se ente, açulando a inspiração" ( dhiyo hinvanã) e 11dando

lhe luz" ( uçat1r ajigah): 
• 

vrsã harih çucir ã bhãti bhãsã 
. . • 

dhiyo hinvãna uçatir ajigah// 



82 

- passagem para a qual Gonda(l2) aduz a seguinte glosa: 

110 significado óbvio é de que, durante a infla

mação de Agni, este exerce uma estimulante in

fluência sobre a mente do rsi, despertando pen-• . 
sarnentos que se convertem em versos, estrofes e 

hinos. Não se afirma explicitamente se os pen

samentos ou as visões são inspiradas pelo deus 

ou se o poeta já as detinha. Como, porém, é o 

próprio poeta q�e descreve o processo, parece 

provável que as dhiyas, pelo menos em sua opi

nião, sejam dhiyas novas ou 'originais', e que 

o processo de iluminação se refira antes àqui

lo que chamaríamos de inspiração do que à re

cordação." 

e a qual se resume em II, 9, 4b, em que o fogo figura como "se-

- nhor dos bens e dos tesouros"( rayipati rayfnãm) e "inventor da
. 

fúlgida palavra" ( çukrasya vacas� manotã):

tva� hy asi rayipatI rayinã� 

tva� çukrasya vacaso manotã// 

Em VII, 79, 5, anela o sacrificante por que a Aurora - correla

to atmosférico ígneo -, "refulgindo, esparja visões poéticas": 

vyuchantI nah sanaye dhiyo dhã ( ••• )/ 
. 

ao passo que, em III, 39, 2, se anela por que a 11visão ances

tral" ( pi tryã dhih), "revestida de brancas e benfazejas vestesº
• 

(bhadrã vastrãny arjunã vasãnã), se manifeste "antes da aurora", 
. . 

(12) QR_.cit., pp. 83-84.
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"atilada, recitada, por ocasião do ri to" ( vidathe çasyamãnã): 

divaç cid ã pürvyã jãyamana 

vi jãgrvir vidathe çasyamãnã/ 

bhadrã vastrãny arjunã vãsãnã 

seyam asme sanajã pitryã dhih// 
-. 

A referência ao oceano ressurge no étimo de SarasvatI (="aque

la que possui o oceano"), nome pelo q_ual se invoca a "divinda

de fluvial, padroeira da retórica", a quem pedem os sacrifican

tes, em VI, 61, 4, para "propiciá-los", "incentivando a intui

ção" (dhínãm avitryavatu): 

pra no devi sarasvati vãjebhir vãjinivatI/ 

dhinãm avitry avatu// 

ou, "concedendo-a" ( dhiyam dhãt), em VI, 49, 7, conferir ao 

poeta um "refúgio inexpugnável e sem jaça": 

pãviravi kanyã citrãyuh 

sarasvati virapatni dhiyam dhãt/ 

(devendo-se sublinhar, na passagem, o epíteto pãviravI kanyã 

("filha [cuja origem� o] relâmpago"), que lhe pontua o caráter 

fecundante, característico do fogo e dos fenômenos a ele corre

latos). 

11Qriunda dos Pais" ( pitryã), a dhI, 11de sete cabeças" 

( símile dos sete sábios arquetipicos de X, 114, 7), mergulha 

raizes, igualmente, no Cosmos(= rta) (X, 67, 1): 
.-

imãm dhiyam saptaç1rsnim pitã 
• •  

na rtaprajãtãm brhatim avindat/ 
. . 



- constituindo o nascer do sol a hora propícia em que as regras 

se manifestam, conforme se lê em X, 172, 3.4., em que os sacri

ficantes, por ocasião da Aurora, "fratricida" ( assassina das 

trevas), "qual nutrizes, estendem o fio'• e "oferecem o sacrifí-

cio": 

usã apa svasus tamah sa� 

vartayati vartani� sujãtatã// 

E a posse da dhi que confere, por outro lado, ao poeta, 

a faculdade de criar os hinos, consistindo ela, dessarte, num 

dos poderes máximos por que anelam os sacrificantes. Assim, por 

exemplo, IV, ll, 2, em que, invocando com fervor ao fogo, soli

citam os sacerdotes que essa divindade lhes amplie o pensamento, 

raiz do hino com que os deuses jubilam: 

vi sãhy agne grnate man'isã-il 
. . 

kha� vepasã tuvijãta stavãnah/ 

viçvebhir yad vãvanah çukra devais 

tan no rãsva sumaho bhuri manma// 

("Õ Fogo, poderoso deus, amplia o pensamento 

daquele que canta, invocando-te com fervor! 

Protege este pujante hino, que veneras, com 

os deuses!") 

Situada entre as artes divinas, é graças� dhiti que os 

próprios deuses realizam suas façanhas. Conforme se lê em I, 

161, 7, 

niç carmano gam arinita dhitibhir 

( "Por meio das intuições, criastes ( 6 Rbhus) 

a vaca [vale dizer, a Terra, fecunda], reves-
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tindo-a com a pele [ou seja, dando-lhe for-

ma].") 

Incumbe aos deuses espargir a "intuição 11• Assim, confor

me se 16 em X, 25, 1, solicita o sacrificante que o soma lhe 

conceda uma "mente atilada" ( vãtaya manas), conferindo-lhe 11 for-

ça e poder mental 11 ( daksam uta kratum): 
-. 

bhadra� no api vãtaya mano 

daksam uta kratum/ 

- ao passo que, em I, 61, 16, consagrado a Indra, a divindade,

"munida de adornos" (viçvapeçasam), cunhados pelo hino de lou

vor, é instada a nele "espargir a intuição criadora"·:

aisu viçvapeçasa� dhiyam dhãh ( ••• )// 

Noutros passos, é a pr6pria dhi que incita os deuses� ação. 

Assim, I, 144, 5, em que o fogo se atiça, "manipulado por dez 

dedos" e "animado pela intuição O: 

tam i� hinvanti dhitayo daça 

vriço deva� martãsa utaye havãmahe/ 

Em IX, 9, 4, incitada pelas "sete inspirações" (= os passos da 

preparação do soma, metaforizados), a bebida sacrifical verte 

os "rios imaculados que engrandecem o Olho (do sol)": 

sa sapta dhitibhir hito nadyo ajinvad adruhah/ 

ya ekam aksi vãvrdhuh// 
• • • 

Por outro lado, em X, 31, 3, afirmam os sacrificantes 

que, "formado o hino", obt�m eles a "intuição poética", "irrna-
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nando-se, íntimos, com os imortais": 

adhãyi dhitir asasrgram a�çãs tirthe 

na dasmam upa yanty umãh/ 

passagem, esta, comentada, segundo Renou(l3) , em VI, 9, 6, que 

descreve a "fisiologia" do "arrebatamento po�tico": 

vi me karnã patayato vi caksur 

vida� jyotir hrdaya ãhita� yat/ 

vi me manaç carati duraãdhíh 

kim svid vaksyãmi kim u nü manisye// 
. . 

( "Lançam-se ao vôo minhas orelhas, abrem-se 

meus olhos; desperta (a intuição) a luz d'epos

ta no coração. Avança a mente, sem limites. O 

que deverei dizer? O que deverei pensar?") 

(Ressalte-se, nesse passo, a caracterização do coraçao como se

de da "luz", e a propriedade inerente à intuição de "despertá.

la", incitando a ttpalavra tremenda" (cf. vipanyu.), que causa o 

tremor em quem a pronuncie.) 

A refer�ncia à luz ecoa em VIII, 6, 8, de acordo com a 

qual as dhiti (à semelhança da estrofe 7, transcrita supra) 

"refulgem, como flamas, à testa do fogo, incandescendo em domi

cilio secreto"(= o coração): 

guhã satir upa tmanã pra yac chocanta dhitayah/ 

ka�vã rtasya dhãraya// 

ao passo que, em X, 25, 4, implorando o poeta por que o soma lhe 

( 13) E. V. P. , I, p. 4.
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conserve a "inventividade" (kratu), reúnem-se as "intuições" 

como "jatos de água num pote" (sargãso ivatãn iva):

sam u pra yanti dhitayah 

sargãso 'vatãn iva/

(Quanto à junção dhlti/kratu, pode-se entrevê-la em IV, 5» 7, 

consagrado ao -Fogo, divindade cuja voz se quer ouvir "por meio 

da intuição poética, a qual clarifica a inventividade" (ou, o 
"poder espiritual", conforme traduz Renou^^^s

tam in nv eva gamana samanam 

abhi kratvã punatí dhitir açyãh//)

"Arrebatamento físico", a posse da dhí implica, ademais, 

uma arte, consistindo esta na habilidade de elaborar "belos tex

tos", "bem costurados" e vazados em formas métricas convenien

tes. Assim, em II, 28, 5, em que o poeta, anelando por encon

trar a "fonte do Cosmos" (kham rtasya), anseia por que o "fio 
[lógico das palavras^] não se rompa" enquanto tece o poema (oriun

do da intuição), suportando o "metro do artesão" a destruição 

do tempo:

vi mac chrathãya raçanam ivãga 

rdhyãma te varuna khãm rtasya/ 

ma tantuç chedi vayato dhiyam 

me mã mãtra çãry apasah pura rtoh// • • •

Assim também, em X, 101, 2, consagrado aos sacerdotes, sao es

tes instados a tornar harmônicas as intuições (mandrã krnodhiya),

(14) E. V. P„ XIII, p. 9 .
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"tecendo-as" (�), construindo "uma nau que atravesne os ma

res" (nãvam aritraparanim) e forjando uma "arma" (ãyudhãram), 
.-

a fim de "conduzir o sacrifício": 

mandrã krnudhva� dhiya ã tanudhva� 
. .

nãvam aritraparanI� krnudhvam/ 
• • • 

iskrnudhvam ãyudhãra� krnudhvam 
. .  

prãnca� yajnam pra nayatã sakhãyah// 
• 

( co'!Il.preendendo-se, nesse passo, que a � corresponda às "pala

vras" que navegam por entre o mar verbal, e que, transmudadas 

em arma, resistem aos obstáculos criados pelos adversários da 

justa poética). 

Cabe ao poeta, ademais, dar forma à "intuição", moldan

do-a, à semelhança dos artesãos da forja e da serra. Assim, em 

VII, 64, 4, consagrado a Mitra a Varuna, pede-lhes bênç�os o 

sacrificante, em favor daquele "que molda vosso trono com 'pen

samentos poéticos', que ergue o hino e o mantêm": 

yo vã� gartam manasã taksad etam 

Ürdhvã� dhiti� krnavad dhãrayaq ca/ 
• •  

A forma artesanal assu11ida pela "inspiração poética" im

plica, por outro lado, a identificação entre a dhi e o "poe

ma" ou o uhino de louvor", instaurando-se esse vocábulo, nes

te sentido, como sinônimo da vãc enquanto etoma - magnificado, 

porém, com as acepções acima fixadas. 

Assim, em VI, 21, 1, ofertam-se a Indra "invocações ( �

vyã) e hinos" (dhiyo), e estes, gra�as à eloqttência, fornecem 

aos homens "riquezas plenas": 

dhiyo rathesthãm ajaram naviyo 
• •  
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rayin vibhÜtir Iyate vacasyã// 

( "Os hinos reevocam o imortal, deposto no car

ro, conferindo, por mercê da eloqaência, ri

quezas plenas.") 

Em VI, 22, ?, consagram-se à mesma divindade "hinos no

vos" ( dhiyã navyãsyã), "concebidos", porêm, 11 à maneira antiga" 

(pratnam pratnavat): 

ta� vo dhiyã navyasyã çavistham• • 
pratnam pratnavat parita�aayadhyai/ 

Em VI, 38, 3, a dhi conjuga-se a arka, o "elogio divino", 

ambos os quais, "escolhidos dentre os mehores" ( paramayã purã

jãm), "se ofertam em honra de Indra, imortal": 

ta� vo dhiyã paramayã purãjãm 

ajaram indram abhy anusy arkaih/ 
• • 

Em II, 31, 7, a refer�ncia à dhiti enquanto hino é clara: 

em honra de Todos-os-Deuses, compuseram os homens os hinos, 

anelando por que as divindades lhes ºprestem ouvidos" ( açyãh): 

çravasyavo vãja� cakãnãh/ 

saptir na rathyo aha dhitim açyãh/ 
• 

Apesar da multiplicidade dos exemplos (cf. I, 158, 8; VI,

59, 10; VIII, 19, 14; VIII, 96, 11; VIII, 27, 8), bastam aspas

sagens acima transcritas para atestar a acepção "hino" conferida 

à dhI, a qual, cumpre observar, partilha, fielmente, dos proce-

dimento s característicos do RV em face da vac. 

Rede unívoca, a palavra - qual jogo tautol6gico - entre-
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-

tece, em suas malhas, as noçoes pelas quais é referida, fazen-

do-as passar como s1miles autt>nomos. No caso da dhi, ê a "in

tuição" que, nalguns passos (transcritos supra), propicia a "pa

lavra" - mas, em outros, é a própria "palavran , amalgamada com 

a intuição, que se manifesta. 

Esse mesmo processo repetir-se-á. com dhisanã, estudada 
-.-

no cabeçalho a seguir. 
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DHISANA 
--.-.-

Intimamente associado à vac e a manman, o vocábulo dhi

aanã alinha-se entre os conceitos que particularizam o processo 
.-.-

de criação da "palavra", podendo-se traduzir, de modo geral, 

como o faz Renou(l) , por "inspiração º . 

A distribuição do vocábulo pelas 28 passagens atestadas 

no Rgveda estabelece, no entanto, algumas variações sem�nticas, 

cujos significados cumpre estudar, a fim de precisar-lhes as 

acepçoea. 

Segundo Grassmann( 2), são cinco· os significados possíveis:

"l) Darbringung des Lobliedes oder Somatrunkes, •a oferenda do

hino ou do soma'; 2) die mit Soma gefUllte Schale, 'com a taça

repleta de soma•; 3) [no dual], die beiden Schalen, Himmel und

Erde, •as duas taças, o Cêu e a Terra'; 4) [no plural], die drei

Schalen, d.h. die drei Welten (Himmel, Luft und Erde), •as tr6s

taças, isto é, os tr�s mundos (Cêu, Atmosfera, Terra)'; 5) �ttin,

die den Menschen Reichthum verleiht oder ihnen die Getter geneigt 

macht, 'a deusa que aos homens concede riquezas ou lhes dá o a

mor dos deuses'"• Analisemo-los. 

Em III, 32, 14, propõe-se o poeta a ºlouvar" o deus In

dra. Ele o fará, contudo, apenas quando a "inspiração" (dhisanã) 
-.-.-

o "penetrar", "gerando-lhe" ( jajãna) o "louvor":

viveea yan mã dhiaanã jajãna 
. -.-.-

stavai purã pãryãd indram ahnah/ 

(1) ttudes sur le vocabulaire du Rgveda, p. 52.

(2) QR..�., .!!•:!•
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- passagem análoga à de VI, 11, 3, em que o Poeta, "sábio entre

os sábios", "cantando com regra", no sacrifício, "articula" o

- hino (dhi), graças à inspiração:

dhanyã cid dhi tve dhisanã vasti 
-.-.- . .  

pra devã� janma grnate yajadhyai/ 
• •  

Força motriz estabelecida na base da criação, que inci

ta o poeta à descoberta da "palavra" - essa, pois, segundo en

tendemos, a acepção primária do vocábulo, a qual áo se aproxima 

tangencialmente do significado l proposto por Grassmann. 

A análise etimológica confirma o sentido básico de dhi-

sana. Provém o vocábulo da raiz DHIS, da terceira classe, con-
.-.- -. 

sigo.ada no Dhãtupa��' rrv, 22, e no Nirukta, VIII, 3 (que o

aproxima de DHA), traàuzindo a noção do 11 soar 11 , ou, conforme

a modalidade causat i va inerente à forma, "fazer soar", quer di

zer, "fazer vibrar" a palavra do hino. Como substantivo, dhis
-.

atesta-se em I, 173, 8, em que, "ofertando-se-lhes a vaca", os

Marutas, "cruzando o mar" [ao· soma], se apresentam aos homens

- e aos príncipes, graças à "inspiração":

viçvã te anu josyã bhÜd gauh 
. . 

süri�ç cid yadi dhisã vesi janãn/ 
-.-- . 

e em IV, 21, 6, em que o oficiante solicita que Indra, "de ira 

feroz", lhe penetre o "domicílio", "por meio da inspiração": 

dhisã yadi dhisanyantah saranyãn 
-.- . . . . 

sadanto adrim auçijasya gohe/ 

"Açule do poeta", a "inspiração" permite o acesso à ri-
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queza - alvo e fim da tarefa ritual-, possibilitando-lhe o i!ê.

!!h.2.• Por tal razão, clama o poeta, em X, 35, 7, pela "inspira

ção", 11mãe da opul�ncia" ( rãyo janitrim): 

rãyo janitri� dhisanãm upa bruve ( ••• )// 
-.-.-

- a qual, em III, 49, 4, "luz da noite", "matriz do sol", à ma

neira de Indra, esparge "força" e "riquezas": 

ksapãi!l vastã janitã suryasya 

vibhaktã bhãga� dhisaneva vãjãm/ 
-.-.-

e à qual se invoca, em III, 56, 6, para que conceda a "prospe-

ridade 11 ( sãtayeh dbãh): 
. . 

( ••• ) trãtar dhisane sãtaye dhãh// 
-.-.- . 

Em VI, 19, 2, a "inspiração" instiga Indra a "reunir o prêmio" 

( da justa): 

indram eva dhisanã sãtaye dhãd ( ••• )/ 
-.-.-

e em III 31 13 11a se parar o e éu e a terra"·. 
' ' ' ' -

( ••• ) dhisanã dhãt sadyovrdha� vibhva� rodasyoh/ 
-.-.- . . 

aguçando-lhe, em VIII, 15, 7, a "pujança", a 11força 11 e a "in

telig€ncia": 

tava tyad indriyam brhat 

tava çusmam uta kratum/ 
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vajraA çiçãti dhisanã varenyaA//

("A inspiração aguça a pujança de Indra, sua 

força, gua inteligência, o desejado relâmpago.*')

® incutindo-lhe a força para destruir os Vrtras (I, 102,7):

amãtraA tvã dhiaanã titvise mahy

adhâ vrtrãni jighnase puraAdara// • •
("0 arco [da inspiração^] te exaltai destruidor

de fortes, aniquila os Vrtras.")

Em I, 109, 4, para "deleite de Indra e Agni", ela macera o soma:

yuvãbhyãA deví dhisanã madãyendrãgni 

somam uçatí sunoti/

e, "amiga das águas" (apas mitram), perfaz, em I, 96, 1, com 

o fogo, o rito:

apaç ca mitraA dhisanã ca sãdhan devã

agniA dhãrayan dravinodãm//

alinhando-se, "padroeira doa homens", em V, 41, 8, entre os "po

deres" divinos (Vastoçpati e Tvastr) e "naturais" (as Árvores • • •
e as Ervas):

dhanyã sajosã dhisanã namobhir 

vanaspatínr osadhl raya ese/

Flexionado no plural, o vocábulo atesta-se em três pas

sagens: IX, 59, 2, IV, 36, 8 e V, 69» 2.
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Na primeira, consagrada a Soma Pavamãna, anela-ge por 

que o soma “flua das águas e das plantas’*, vertido por meio das 

•‘inspirações”:

pavasvãdbhyo adãbhyah pavasvausadhlbhyah/ 

pavasva dh i sanãb hyah// • • •

— passo para o qual propõe Renou^) a tradução: "pour les [diffé- 

rente) sortes d*in3piration” ou ”pour les produites de l*inspi- 

rationM, a despeito da glosa de Sãyana — dhisanabhyah = grava- 

bhyah, •• por meio das pedras de macerar”.

Em IV, 36, 8, solicita-se aos rbhus (as divindades aé

reas) que, de acordo com as "inspirações” (do sacrificante), 

esparjam as " riquezas humanas”, distribuindo “ganho extremo” 

e "juventude”:

yuyam asmabhyaft dhisanãbhyas 

pari vidvãíiso viçvã naryãni bhojanã/

pontuando-se, desse modo, a identificação entre a "inspiração” 

e a "posse dos bens", que caracteriza o significado do vocábu
lo. Conforme afirma Renou^\ "A inspiração está na origem de 

todos os ganhos materiais".

Por fim, conforme se lê em V, 69, 2, os "três bois" (o 

fogo, o vento e o sol), "fúlgidos", espargem sobre "as três dhi- 

sana seu sêmen fulgurante” ( retodhã dyumantah):

trayas tasthur vrsabhãsas tismãà • ♦ • •

(3) Op.cit., p. 51

( 4) Op.cit., p. 53.
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dhisãnãnã� retodhã vi dyumantah// 
--.-.-- . 

96,

para cujo passo se podem propor, para o vocábulo, duas acepções,

:traduzindo, a pri:-Leira, o significado "vacas" e, o segundo, con

forme a acepção 4 de Grassmann, o "trimúndio" - fecundados, am

bos, pela "semente" das divindades.

Sublinhando-se o caráter fecundante da inspiração, res-
.... 

salte-se, na estrofe, a conexao simb6lica estabelecida entre as 

vacas e a palavra, tributárias das correlações metafóricas que 

"entrelaçam" os conceitos exarados no texto do fil• 

Flexionado no dual, denota o vocábulo, como acepção pri

mária, o par c6s�ico Cêu-Terra, conforme se atesta, por exem

plo, em X, 44, 8, de acordo com o qual Indra, "bêbado de soma", 

separou o par em duas unidades: 

samicine dhisane vi skabhãyati 
-.-.� .

vrsnah pitvã mada ukthãni çatsati//
. . . . 

( "Fendendo os cbis vasos, bêbado de soma, ele 

canta elogios.") 

Em outras passagens, contudo, pode-se propugnar, para

dhisanã, a acepção secundária (no que respeita ao dual) de 11ins-
-.-.

-. 

piração" ou "poder inspirador", uma vez que, como assinala Re-

nou(5) , não é incomum, no âmbito do fil., os substantivos flexio

nados no dual assumirem o significado dyavãpnthivi, a despeito 
• 

de sua significação básica. Assim, em I, 160, 1, "enquanto o 

par cósmico confere riquezas aos sábios, caminha o sol por en

tre as duas deusas genitoras": 

(5) �--2.!!·, p. 54.

Scanner



te hi dyãvãprthivI viçvaçambhuva 
. 

rtãvarI rajaso dhãrayaktavI/ 

sujanmanI dhisane antar iyate 
-.-.-

devo devi dharmanã süryah çucih// 
• • • 
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- devendo-se ressaltar, no texto, a paralização entre os ter

mos sublinhados e a caracter1stica comum, fecundante, que os

assemelha.

Acepções diversas consignam-se em outros passos: 

Conforme se 1� em I, 22, 10, a dhisanã, personificada, 
-.-.-

figura entre as "esposas" do Fogo, ao lado de Hotrã {a 11Invoca-

ção 11 ),Bhãrati (a "Oração 11 ) e Varütri {a estrofe (?) "Excelsa"): 

ã gna agna ihãvase hotrãm yavistha bhãratlm/•• 
varütrim dbisanãm vaba//

-.-.-

ao passo que, em I, 109, 3, a "inspiração" se transmuda na "mo

rada das pedras de macerar 11 , na qual Indra e Agni vertem o li

q�.1ido sômico: 

indrãgnibhyã� ka� vrsano madanti 
• • • 

tã hy adri dhisanãyã upasthe//
-.-.-

Em I, 102, 1, a "inspiração" "derrama-se" (ãnaje) sobre 

a "l0>uvação 11 do poeta, p'.)r meio da qual oferta ele, a Indra, 

o "poema" ( dhí):

imã� te dhiyam pra bhare maho 

mahim asya stotre dhisanã yat ta ãnaje/ 
-.-.-

configurando, em III, 2, 1, tal como a "pura manteiga" (�r!.2 



pÜtam), o "hino" que se consagra ao Fogo ( vaiçvãnarãya), man

tenedor da Regra: 

vaiçvãnarãya dhisanãm rtãvrdhe 
-.-- .- . . 

ghrtalt na pÜtam agnaye janãmasi/ 

98 

A especialização semântica acima referida não subverte, 

no entanto, o significado básico do vocábulo, que se alinha, 

dessarte, com vip, mati, dhi, entre os conceitos nucleares

da manifestação da 11palavra" sagrada, particularizando-lhe a 

"origem". 
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VIP 

Intimamente associada � "emissão" da �' a ra1z VIP 

constela, em torno de si, 6 vocábulos que traduzem e especiali

zam a noção do "arrebatamento poético", graças ao qual, instada 

pela "inspiração" (dhisanã), a palavra vem à. luz. 
-.-.-

AnalisemQs, em primeiro lugar, os significados da raiz 

em epígrafe, estudando, em seguida, os vocábulos dela oriundos, 

a saber, Yip, vepas, vipaçcit, vipanyu, vepI, vipra. 

Conforme atestam os dicionários etimológicos, a raiz VIP, 

� semelhança de lat. vibrare, g6t. weipan, al. wifen, weifen, 

Wipfel, ingl. whiffle, recorta, no âmbito do .filo, por um lado, 

o significado "vibrar", e, por outro, o significado "tremer",

podendo-se acrescentar-lhes, ademais, as acepções traduzidas se

ja pelos verbos "oscilar", "ondular", seja pelos verbos "estre

mecer", ••retremer". Neste sentido, porém, curiosamente, atesta

se ela em apenas quatro passagens, em que ô "tremor" se estabe

lece como "movimento oscilat6rio" ou como "reação de medo". 

Assim, em I, 39, 5, fazem os 'Marutas "tremer as montanhas", 

"fulminando-lhes" os reis: 

pra vepayanti parvatãn vi vincanti vanaspat!n/ 

- podendo-se entender, neste passo, que as montanhas de fato

"estremecem" devido à marcha dos "vent'J s", ou assumem a conf'i

giração "ondulada" que lhes marca a superfície. Wipfel, cabe as

sinalar, indica, em alemão, o "cimo" ou o "cume•• de uma montanha 

ou de uma serra. 

Em VIII, 76, 10, ao beber o soma "macerado pelo mortal", 

"bate" Indra os "lábios", sentindo-lhe o poder: 
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utti sthann ojasã saba pitvI <,ipre avepayah/ 
. . 

somam indra camu sutam// 

- ao passo que, em I, 80, 11, "dando morte", a me ama di vinda-

- de, a Vrtra, "tremem de terror" o Céu e a Terra, ao lhe perce-

berem a "c6lera":

ime cit tava manyave vepete bhiyaeã mahi/ 

6 
-

Por fim, em V, 3 , 3, "treme" o coraçao do poeta, "qual uma ro-

da do carro", "por medo da penúria" ( ou, da "fal. ta de inspiração".� 

como propõe Renou(l) ) (amati): !] 
,-, 

cakrad na vrttam puruhüta vepate 

mano bhiyã me amater id adrivah/ 

Na maior parte das atestações, contudo, a raiz VIP tra

duz, ante e, a "vibração II da mente - e, conseqüentemente, da pa

lavra-, representando esse "tremor" o esforço a que se entrega 

o homem ou o deus, no propósito de "gerar" o hino. Tremura men

tal, remoinho da palavra, matriz da criação poética, esse, pois, 

o sentido da "vibração" configurada .pela raiz !!!•

Confiram-se as seguintes passagens. 

Conforme se 1€ em IX, 96, 7, o soma, "purificando" as 

canções e as orações, "faz vibrar as ondas da palavra, como ao 

oceano": 

prãvivipad vaca ürmi� na sindhur 

(l) E. V. P., I, p. 2�

,:,.:.� 

... ... 
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girah somah pavamano manisah/ 
. . . . 
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Este passo ecoa em IX, 73, 2, em que os videntes fazem o som.a 

"vibrar em si mesmos", extraindo das "ondas do oceano" o seu 

- cântico:
-

samyak samJanco mahisã ahesata 
• • 

sindhor ürmãv adhi venã avivipan/ 

Fonte inspiracional, o soma instaura o "tremor" oratório, 

e aquele que o sorve torna-se ''inspirado" ( = vipãna, "tremente 11). 

Assim, Indra, que em VIII, 6, 29, "emerge, tremente, do oceano 

( s6mico )": 

atah samudram udvataç cikitva� ava paçyati/ 

yato vipãna ejati// 

e, em X, 119, 4, entre bêbado e exaltado, vª o "poema aproximar

se", "como a vaca do navilho": 

upa ma matir asthita vãçrã putram iva priyam/ 

kuvit somasyãpãm iti// 

Em III, 32, insta-se a que Indra sorva o soma, a "bebe-

ragem meridiana." ( mãdhyatfldinal11 savanam). Na estrofe 4, louvan-

do-o, "os Marutas lhe excitam a força", vibrando, em seu ânimo, 

palavras "plenas de doçura" (�dhumad), graças �s quais Indra 

perfaz a tarefa heróica - a destruição de Vrtra: 

ta in nv asya madhumad vivipra 

indrasya çardho ma:ruto ya ãsan/ 



yebhir vrtrasyesito vivedãmarmano 
. . . 

manyamãnasya marro.a// 

102 

Receptáculo da inspiração, o soma "vibra II sob as mãos 

do sacrificante, fazendo-o agir como um "touro no mar de nuvens" 

(ou seja, percorrer, impetuoso, o mar de palavras agitado pelo 

soma) ( IX, 71, 3) : 

adribhih sutah pavate gabhastyor 
. . 

vrsãyate nabhasã vepate matI/ 
. .

Por fim, em VII, 21, 2, "vibram", as pedras de macerar, o "car

ro" do sacrifício: 

pra yanti yajna� vipayanti 

barhih somamãdo vidathe dudhravâcab/ 

- metaforizando-se, dessarte, no "veículo" sacrifical, o surto·

eloq�ente que incita à palavra sagrada.

Quant:o ao nome-raiz vip, traduz: ele a "palavra tremente", 

sacral, produzida pela vibração oratória. Graças a tal palavra, 

o soma conquista, merc� do hino, o "desejo dos corações" (IX,

22, 3):

ete pütã vipaçcitah somãso dadbyãçirab/ 

vipã vy anaçur dhiyah// 
• 

Semelhante a um relâmpago, a palavra, 11 à testa dos �pensamentos" 

( agre su dhitayah), "calcina" o cântico (VIII, 6, '7·'): 
. . 



imã abhi pra nonu�o Vi.pam agresu dhitayah/ 
• • 

agneh çocir na didyutah// 
• • 
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e, em III, 10, 5, "discurso de luz", é espargida pelo fogo, a 

quem o sacrificante oferta a "palavra pujante" ( vãc brhat): 
.-

pra hotre pürvya� vaco •gnaye bharatã brhat/ 

vipã� jyoti�si bibhrate na vedhase/ 

"Provida duma ponta de ferro", açulam-na, em X, 99, 6, 

contra o "demônio de seis olhos e tr�s cabeças": 

sa id dãsa� tuviravam patir dan 

salaksa� triçirsãna� damanyat/ 
. . . . .

asya trito nv ojasã vrdhâno 

vipã varãbam ayoagrayã han//'

Vepas, por outro lado, traduz o "trabalho orat6rio", o 

processo mediante o qual a palavra se cristaliza, dando origem 

ao poema. 

Assim, em IV, 11, 2, anela o poeta por que o fogo "por 

meio do trabalho oratório" (vepasã) lhe abra o "canal" (kham) 

que conduz ao "cântico 11: 

vi sâhy agne grnate manisã� 
• • • • 

kha� vepasã tuvijãta stavãnah/ 
' . 

- ao passo que, em X, 46, 8, processo igneo, a palavra se alça,

atravês das "línguas do fogo": 

pra jihvayã bharate vepo agnih•



pra vayunãni cetasã prthivyãh/ 
• • 
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( "As línguas do fogo arrancam a palavra, e 

lhe regulam o processo, por honra à terra. 11) 

Integrado num composto, o vocábulo vepas denota a "pa

lavra secreta", a que s6 os iniciados t-!m acesso, podendo, pa

ra recorrer� imagem de X, 71, nela mergulhar "atê o pescoço". 

Assim, em I, 35, 7, o sol, de "asas poderosas" ( suparnah), 
• • 

"inflamando os mundos", "qual o Um"(asura), ilumina oe "arcanos 

- orat6rios" (gabhiravepas):

vi suparno antariksãny akhyad 
• 

gabhiravepã asurah sunithah/ 
• • 

Em VIII, 1, 10, travestido como sabardughã (= a vaca que forne

ce o leite sacrifical), invoca-se a Indra, o deus "que conhece 

os arcano s do hino": 

a tv adya sabardughã� buve gãyatravepasam/ 

e, em VIII, 44, 26, ao Fogo, que "detém o conhecimento da (pa

lavra) múltipla" (isto é, o "discurso iniciático") (puruvepas): 

yuvãnai viçpatirh kavi� viçvãdam puruvepasam/ 

agnirh çumbhãmi manmabhih// 

Coerentemente, vipaçcit designa, nesse contexto, "aquele 

que conhece a palavra inspirada" (conforme a tradução de Renou{2) ),

(2) E. V. P., I, p. 5.
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ou "aquele que conhece { o significado oculto d)a palavra", po

dendo-se aplicar aos homens (como por exemplo, IV, 36, 7.', em 

que os "poetas'' (kavayas), por meio da f6rmula (brãhmanã), dis-
.-

cernem os "arcano s" dos rbhu: 
.-

dhirãBo hi sthã kavayo vipaçcitae 
. . 

tãn va enã brahmanã vedayãmasi//; 

VIII, 3, 3, em que os sacrificantes, "expertos (no significado 

dos hinos), os ofertam, embandeirados pelo fogo, a Indra": 

ima u tvã puruvaso giro 

vardhantu yã mama/ 

pãvakavarnãh çucayo vipaçcito• • 
'bhi stomair anüsata//; 

e III, 3, 4, em que os sábios, "conhecedores (dos segredos) do 

pai do sacrifício" (o fogo), apontam as formas, variadas, do 

céu e da terra: 

pitã yajnanãm asuro vipaçcitã� 

vimãnam agnir vayunãth ca -vãghatãm/), 

aos deuses (assim, I, 4, 4, em que se pedem "noticias" (,E:chã) 

de Indra, conhecedor (do significado) dos hinos: 

parehi vigram astrtam indram prchã vipaçcitam(.; 
• • 

e IX, 12, 3, em que o soma, "sábio", deposto nas ondas, preenche 

o "estábulo do boi tt ( = o canto no tom medial, de acordo com sã

yana( 3)):
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madacyut kseti sãdane sindhor ürmã vipaçcit/ 

somo gauri adhi çritah// 

- passagem análoga à de IX, 101, 12, em que os fluxos do soma,

"expertos (nos segredos) dos hinos, se assemelham a s6is glo-

riosos":

ete püta vipaçcitah somaso dadhyãçirah/ 

suryãBo na darçataso jigatnavo dhruva ghrte// 

e ao próprio hino (como, por exemplo, VIII, 1, 4, em que os 

"hinos dos que conhece1n ( o segredo dos) hinos esmagam os hinos 

adversos": 

vi tarturyante maghavan vipaçcito 'ryo vipo ja
nãnãm/ 

upa kramasva pururÜpam a bhara vãjai nedietham 
•• 

utaye//. 

Vocábulo complementar de vip, vipanyu denota a palavra 

"exaltante", que causa o "tremor" em quem a ouve, estarrecendo-o 

com o "tremendo". 

Quando pronunciada, "palavra poderosa", "inflamam os sá

bios", em III, 10, 9, o fogo: 

ta� tvã viprã vipanyavo jãgrvã�sah sam indhate/ 
. . 

Em V, 61, 15, figuram os Marutas como "amantes" do hino, 

o qual ouvem através das "palavras exaltantes dos mortais":

(3) Cf. Griffith, op.cit., p. 476.
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yuyam martat vipanyavah pranetãra itthã dhiyã/ 

çrotãro yãmahÜtisu//• 

Para louvar a In.dra e Agni, recorrem os sacrificantes, em 

VII, 94, 6, às "palavra.s terríveis", visando ao ttganho" do rito: 

tã vã� girbhir vipanyavah prayasvanto havãmahe/ 

medhasãtã sanisyavah//• • 

e� em VIII, 8, 19, à "beatitude": 

yo vã� vipanyü dhitibhir 

girbhir vatso avivrdhat// 

( 11 ô Açvinas, Propiciai a beatitude [a Vatsa,] 

que, por meio dos hinos e da palavra poderosa, 

vos prestou reverência!") 

Em IX, 3, 3, adornam os homens o soma, "vertente" (pava

mãna), com ''hinos terríficos", semelhantes a "corcêis de guer-

ra": 

esa <levo vipanyubhih pavamana rtãyubhih/• • • • 
harir vajãya mrjyate// 

ao passo que em IX, 86, 17, são os hinos sômicos, "exaltantes", 

e "sonoros", que "v€m ao encontro dos adoradores": 

pra vo dhiyo mandrayuvo vipanyuvab

pane.syuvah sa1'1vasan.asu akramuh/• • • 

Quanto à forma vepi, "tremente", hápax, figura ela no 
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sintagma 

( ••• ) :indram vepi vakvari yasya nu g!h/ 

de VI, 22, 5, como epíteto da "canção" (�) "impetuosa" (vakva

rI) que se oferta a Indra. 

No que respeita a vipra, designa, o vocábulo, o "poeta 

inspirado" (ou 11·excitacLo", mormente pelo soma), o "sábio" (hu

mano ou divino), art.eséio da palavra, que a "bate" tal como o 

ferreiro que amolga o ferro na forja, podendo-se aplicar aos 

Marutas (como em III, 4-7, 4, em que tais divindades, "arreba

nhando o gado" ( vale d:izer, "articulando as palavras"), inci

tam Indra à batalha he:r6ica: 

ye tvã nunam anumadanti viprãh 

pibendra soma� sagano marudbhih/), 
. . 

ao Fogo (que, em III, 5, 1, "brilha na Aurora", "sábio artesão 

mais velho do que os nábios": 

praty agnir usasaç cekitano 

'bodhi viprah padavih kavinãm/), 
. . 

a Indra (o sábio, "lfberal", em cujo lou··.-or, em I, 51, 1, se 

- entoam hinos:
-

-

- yasya dyãvo na vicaranti mãnusã 
- bhu�1 e marhhi stham abhi vi pram arca ta//), 

. .

-

aos Açvinas (por ouja presença "sapiente" anelam os sacrifican-
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tes de VIII, 26, 9: 

sumatibhir upa viprav iba gatam//), 

- e aos homens (que, em I, 22, 14, por meio dos cânticos, sorvem

a água, fecunda, do céu:

tayor id ghrtavat payo viprã rihanti dhitibbih/);• • 

e. em V, 81, 1, "sacerdotes do s,:,1 11 , "purificam•• a sua mente:

yunjate mana uta yunjate dhiyo 

viprã viprasya brhato vipaçcitah/ 
• • 

- ao passo que, em VII, 93, 3, "como corcéis na coITida", "in

vocam a Indra e Agni com hinos, anelantes": 

upo h.a yad vidathar1l vãjino 

gur dhibhir viprãh pramatim ichamãnãh/, 
---· . 

forjando, em VIII, 6, 33, o hino de 11devoção 11 , "ª fim de con

quistar as riquezas": 

uta brahmanya vaya"1 tubhyam pravrddha vajrivah/ 
• • • 

vipra ataksma jivase// 

Por fim, vipra figura, ainda, como epíteto de vocábulos 

que especializam a noção da "palavra sacrifical", como manman, 

mati (estas duas, já estudadas), denotando, neste sentido, o 

hino cuja efusão oratória se revela marcante. 
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DHAM.AN, MEDHA 

Oriundos da raiz DHA, assimilam, oe vocábulos em epígra

fe, as acepções inerentE�s a essa raiz, particularizando-as. Con

forme assinala Gonda(l) , são as seguintes as idéias traduzidas 

por DHA: "estabelecer, :instituir, criar, dispor, assentar" .;. ou, 

segundo .Benveniste < 2), "assentar algo que subsistirá para sempre,

que está. de atinado a durar; estabelecer na existência, criar", 

às quais se podem acrescentar ainda, segundo Monier-Williams<3>
,

... as acepçoes "vestir", "revestir", "mostrar", "exibir" -· deven-

do-se entender, porém, o vetor semântico da "criação", traduzi

da por DHA, como um processo eminentemente concreto, técnico-.ar

tesanal, conforme estipulam VII, 64, 4 e X, 101, 4, segundo as 

quais a "descoberta" dEl vãc se assemelha, na primeira passagem,

à confecção manual do trono de Varuna e, na segunda, ao prepa-

ro e amanho da terra. Integrada, portanto, em 8intagmas referen

tes à emissão da vãc, revela-se a raiz DHA tributária dos mitos 

védicos atinentes à criação sagrada, a qual, segtmdo Renou, con

fundindo em si o homem vêdico •o·� faber e o homo sapiens"(4),

consiste num "trabalho de artesão e de artista ( ••• ) , tfcnica do 

carpinteiro, do ferreiro e, sobretudo, do tecelão n(5) . Assim, 

por exemplo, o sintagma manman DHA, que figura, entre outras pas

sagens, �m I, 62, 7, designa ele, concretamente e literalmente, 

o "fazer e mostrar o pensamento ancestra'l 11
- isto 6, o "moldar,

exibindo-o, o pensamento", ou, ainda, conforme outra tradução, 

( 1) 

( 2) 

(3) 

( 4) 

(5) 

º-E·.ill.·' p.

Apud Gonda, 

174. 

2:2. ill. ' 

�-.2.!l·' .!•.!• 

E. V. P., VII, p. 61.

E. v. P.' I, p. 16. 

p. 174.
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possível, o "compor um pensamento cuja forma, inseparável, de 

manifestação é o hino "· 

Quanto a dhãman, revela-se, o vocábulo, pejado de signi

ficações, expressando, primariamente, a ••sede", o "sítio" (par

ticularmente, dos deuses), a "regra", a "ordem estabelecida", o 

"poder" (mormente, do ritual), a "pujança", e, secundariamente, 

a "forma que se manifesta", ou, por outro lado, a "função concre

tizada nu.ma forma", e, portanto, a "canção"·, o "hino". 

Neste último sentido, encontramo-lo atestado em 3 passa

gens, a saber: 

Em I, 85, 11, "brilham os Marutas com luz variegada" (ci

trabhavana), e "socorrendo ao poeta inspirad (vipra)", preenchem

-lhe o "amor" (kãma) (= a devoção em forma de hino) com "suas for-

mas": 

ã gacchantim avasã citrabhanavah 

kãma� viprasya tarpayanta dhãmabhih/ 

- vale dizer, conferem aos poemas o poder "tremendo", consubstan

ciado nas formas divinas. 

Em VIII, 12, 32, cláusula temporal da estrofe 33, irrom

pem. na "canção" (dhiman) do ••sábio" (vipra) os "adorá.veis caudais 

de leite", oficiados por Indra, o sacerdote: 

yad asya dhãmani priye 

samicinãso asvaran/ 

Por fim, em VIII, 101, 5. 6, invocados pelo "hino amistoso" 

( chandyãm vaca), os Reis, imortais, remetem o nteeouro vermelho" 

( arunam j enyam) ( = o Sol), vi.giand.o os "hinos" ( dha.mãni) dos ho-
-. 

mens: 
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te hinvire aru.nam jenyam ( ••• )/ 

te dhãmãny amrtã martyãnãm • 

adabdba abhi caksate// 

("O Rubro Tesouro enviaram. Eles, Imortais, para 

sempre exaltados, os hinos dos homens escoltam.") 

Quanto a medhã, provém o vocábulo da junção do radical 

man (oriundo de manas, "mente") e da raiz DHI, denotando a "inte

ligência", a "sabedoria"', o "poder mental" - ou, conforme a glo

sa de Renou(6) , •um bem espiritual que o homem procura adquirir 

e que vem a ser justamente a faculdade poética", e consistindo, 

por conseguinte, num sinônimo paralelo da dhI. 

Neste sentido, o vocábulo atesta-se em 6 passagens, a sa-

ber: 

Em I, 86, 6, exulta o poeta por receber a "sabedoria" de 

Kãnya, filho de Mãna, o poeta ancestral, a qual auXilia o "arte

são" (kãru) que "compõe o louvor" (cakre duvaee): 

ã yad duvasyãd duvase na kârur 

asmãn cakre mãnyasya medhã/ 

Sustentáculo da oblação, medhã assemelha-se, textualmen

te, à dhi em IV, 33, 10, conforme cuja passagem criam (cakrur) 

os Rbhu, em louvor de Indra (indrãya), graças à "sabedoria" (tée-

nica) e à. exaltação do soma ( madanta uktha), "dois corcéis": 

ye hari medhayokthã madanta 

indrãya cakruh suyujã ye açvã/ 

(6) E. V. P., I, p. 3.
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Tal como a dhi, a "pátria primeira" da medhã é o soma, 

o qual, em IX, 107, 25,, "jorrando" (pavamãna), salta do filtro

( pavitram ati dharaya) ., "ª fim de propiciar a sabedoria": 

pavamam1 asrksata pavi tram ati dharaya/• • 

( ••• ) medhãm abhi prayãmei ( ••• )// 

Em IX, 32, 6, almeja o poeta por 

sanim !ledhãm uta çravah//• 

( 11riquE1za, inspiração e renome"), 

mas a sabedoria é o "ganho por excel�ncia" ( sanim medhãm), con

cedido, em II, 34, 7, aos artesões (kãru), representando "força 

indestrutível" ( ari stham) e "inexpugnável n ( dustaram): 
-. .  -- -. .  -

iea� stotrbhyo vrjanesu kãrave sanim• • • • 

medhãm aristam dustaram sahah//• • • • • 

Por fim, em V, 42, 13, "como testemunho de sua inspiração" 

(su.çaranãya medhãm), oferta o poeta a Tvastr, o deus-artesão, um• • • • 
canto "recém-nascido" ( giram navyasim), homólogo à vãc de I, 143, 

1 e à mati de I, 82, 2, cujas acepções, aliás, se corroboram com 

os exemplos de medhã acima consignados. 
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Texto primacialmente poético, organiza-se o Rgveda em 

torno das especulações sobre o signo verbal, instaurando-oco

mo o vetor para o qual confluem os dados arregimentados pela 

praxis cosmogônico-ritualística. Conforme afirma Renou(l) : 

11A composição [do RV ], a técnica poética, as

sim c•:>mpreendid.a, torna-se um fim em ai mesma. 

( ••• )Neste sent�do, levando-se em conta as 

preocupações reais do poeta, não aquilo que ele 

parece dizer, poder-se-ia sustentar que todo o 

RV é uma alegoria." 

Alegoria de si mesmo, texto especular, estrutura, dessar

te, o RV, uma rede de conotaçÕe s simbólicas,· a qual concerne não 

apenas à esfera significativa, como também à face significante 

do signo, incumbindo 11 exegese perce·ber a maximalização1 das re

laçÕe s exibidas pelos mantras e apontar-lhes as "incandescências" 

(tapas) informacionais. 

No que segue, �companhando-se a ordem aleatória sugerida 

pelo pr6prio texto, procura-se desarticular o arcabouço metafó

rico relativo à "palavra" urdido peJas dez mandalasdoRV, no pro-
-. . 

-

pósito de configurar-lhe, em junção com as passagens transcritas 

na primeira parte deete trabalho, o caráter 11aleg6rico" referido. 

Como já se viu supra, percorre o texto a identificaçio 

da palavra � vaca. NE�ste sentido, em VIII, 100, 11, recebe a 

vãc, textualmente, o epíteto dhenu, instando-se a que se apro

xime, a fim de ser l<)uvada: 

(1) E. V. P., I, p. 26.
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• 

( ••• ) ihenur vãg asman upa sustutaitu// 

(11 �ossa ela] a palavra, vaca, de nós se apro

ximar, convenientemente louvada!") 

Em X, 17, 14, deiclara o poeta que "rica em leite" é a 

sua "palavra": 

( ••• ) payasvan mãmakam vacah/ 

a qual intumesce de mel em I, 169, 4, as tetas de Vãyu , para 

prazer de Indra: 

stuta.ç ca yas te cakananta vayo 

stana� na madhvah pipayanta vãjaih// 
. . 

( "Po i3Sa o hino que te agrada as tetas do ven

to intumescer com mel de refrescante doçura!") 

Arguta, a "inspiração" (manisãm) descobre, em III, 57, 1, 
--.-

a vaca, que erra, pelo pasto, "sem guardião" (agopãm): 

� 

pra me vivikvan avidãn manisã� 

dher,.u� carantim prayutãm agopãm/ 

("Descobre, a inspiração, com argúcia, a vaca, 

que erra, liberta, sem pastor.") 

- fornecendo a chave para X, 127, 8, cujo poeta, concluída a

louvação da Noite, declara:

upa te gã ivãkara� vrnisva du.hitar divah/ 
. . . • 

{"Tais [palavras] eu te concedo, como gado, 6
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noite, filha do Céu!") 

emanando as vacas, conforme estipula VII, 94, 4, "por meio do 

hino": 

( ••• ) dhiyã dhenã avasyavah// 

Por outro lado, em IV, 41, 5, a estrofe 

indrã yuva� varunã bhütam aeya 

dhiyah pretãrã vrsabheva dhenoh/ 

("Sede, ó Indra-Varuna, deste meu hino, os aman

tes, como o garanhão, da vaca!") 

correlacionando a dhi com o leite da Vaca mítica, identifica, 

em conseqttência, o animal� criação poética. 

Em VIII, 100, lla, descobrimos as raízes cósmico-geneal6-

gicas dessa Vaca: gerada pelos deuses (ajanayanta devãs), os a

nimais de forma vária (viçvarüpãh paçave) lhe dizem o nome: 

devI� vacam ajanayanta devãs 

tãt viçvarüpãh paçavo vadanti 

("Geraram os deuses a palavra, deusa doe deu� 

ses, e os animais de todas as formas a evocam.") 

Tal como ela, em VIII, 100, 10, a palavra mana leite, 

vertendo-o para todon os quadrantes: 

yad vag vadanty avicetanãni 

rãatr devãnã� niaasãda mandrã/ 
. . . 
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catasra urjath duduhe payãtTi.si ( ••• )/ 

("Quando, palrante, a palavra, rainha dos deu

ses, benéfica, foi deposta, ordenhou-se ela a 

si mesma, vertendo leite, revigorante, nos qua

tro mundos. 11) 

- passagem análoga à da quadripartição de X, 114, 5, segundo a

qual, o "pássaro" ( santa) ( "representação mitica da linguagem",

segundo Renou< 2)), emb1Jra sendo apenas um (�), deposto em

muitos lugares pelos p�etas, cria muitas formas, 11por meio das 

palavras" ( vacobhis) 
1 

suparnath viprãh kavayo vacobhir 
• • 

eka� santam bahudhã kalpayanti/ 

("O pássaro, embora uno. belos hinos perfaz, 

por r1eio das palavras, em muitas formas. u) 

e que prefigura, de modo alegórico, a teoria concernente à co

mutabilidade estrutural dos signos. 

Ao contrário, em X, 119, 4, ê o hino, apro�imando-se de

Indra, que procura nele aleitar-se, "qual a cria ao lado dava-

ca": 

upa ma matir asthita vãçrã putram iva priyam/ 

Mestra do canto, a Vaca celeste, em VIII, 101, 16, "co

nhece as palavras" (vacovid) e, experta na eloqU.�ncia, faz ouvir 

- sua voz, "graças às inspiraçÕe s" ( dhibhis):
-

-

( 2 ) E. V • P. , I , p • 10 • 
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viçvãbhir dhibhir upatisthamãnãm/ 
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(11 [A deusa], que conhece as palavras e ergue 

sua voz, que, graças às inspirações, de nós 

se aproxima.") 

Em V, 3, 3, as pegadas (pãda) que esta imprime no solo 

revelam-lhe o "nome oculto" ( guhyam nama), semelhante ?is "esta

çÕc s" (upamam) de Visnu: 
. .  

pada� yad visnor upama� nidbãyi 
•• 

tena pãsi guhyam nãma gonãm// 

( "Naa e staçÕes, fixas, de Visnu, tu, 6 fogo, • • 
o nome secreto da vaca revelas.")

Mas o pãda é também a "palavra", o "verso", cujo segredo 

incumbe ao poeta discernir. Conforme se 14 em III, 55, 1, a pa

lavra "nasce no estábulo da vaca": 

( ••• )vi jajne aksaram pade goh/• • 

- exultando, assim, o kavi, em VII, 87, 4, porque Varuna lhe
-

"revelou" ( uvãca), a ele "que compreende" ( medhirãya), os "21

nomes impressos pela Vaca", os quais o deus mantivera secretos

( guhyã), reservando-os para uma "raça futura de sábios" (�

ya vipra uparãya çiks�): 

uvãca me varuno medhirãya 

trih sapta nãmãghnyã bibhartl/ 

vidvãn padasya guhyã na vocad 
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- atingindo a "canção" o� Açvinas, em VIII, 87, 6, com a força de

um remoinho:

vayam hi vãm havãmahe vipanyavo 

viprãso vãjasãtaye/ 

tã valgu. dasrã puruda�sàsã 

dhiyãçvinã çrusty ã gatam// 

( "Para nós, os poetas, trementes, a canção en

toam, para o ganho do poder. Pujante, belo, 

renomado, o hino, ouvido, os Açvinas arrebata.") 

Em X, 71, 7, o poeta, aberto aos improvisos, deixa-se 

mergulhar na ágtia, "até a boca":: 

ãdaghnãsa upakaksãsa u tve hradã 

iva snãtvã u tve dadrçe// 

e os hinos a lndra procuram, em VIII, 32, 23, "como águas que 

descem para,. o vale": 

suryo raçmi� yathã srjã tvã yacchantu me girah/ 
• • 

nimnam ãpo na sadbryak// 

( "Envia [6 Indra,] teu raio, o sol! Que meus 

cantos te recebam, como águas que descem para 

o valet")

Por outro lado, em X, 67, 5, Brhaepati, tendo descoberto 

o hino, estala relâmpagos, em busca da luz:

brhaspatir usasa� eürya� gam• • 
arka� viveda stanayann iva dyauh// 
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("Descobriu Brhaspati, estalando relâmpagos, 

como o céu, a aurora, o sol, a vaca, a luz.") 

exaltando o poeta, em diversos passos, o elogio, próprio, que 

ruge, "como o rel�mpago � frente da tempestade". 

Da menção à característica "sonora" do rel&mpago, passa

se facilmente para ,o elogio de sua face "brilhante", "luminosa", 

o que reforça a homologação hino/luz esboçada anteriormente em

várias passagens. 

Neste sentido,� equivale, simultaneamente, ao "bri

lho" (do rel4mpago) ou ao próprio rel§mpago especializado como 

"canto". Assim, o relâmpago (vajra) que Indra manipula, ê ao qual 

se assemelha, é, em X, 153, 4, expressamente designado como "hi

no " ( arka) : 

tvam indra sajosasam arkam bibharsi bãhvoh/ 
• • 

vajram çiçãna ojisa// 

( "Portas, ó Indra, 
-

o hino, teu par, nas maos, 

aguçando, pujante, teu relâmpágo.") 

Por outro lado, o "relâmpago" que os rsi, por sua vez, 
. .  -

"depõem nas mãos de Indra", conforme I, 63, 2, adquire, em VI, 

75, 16, a forma de um hino de louvor, com o qual se fulminam 

os 11adversá.rios 11
: 

avasrstã parã pata çaravye brahmasa�çite/ 
. . . 

gacchãmitrãn pra padyasva mãmisã� ka� canoc 
chisah// 

• • 

("Lançada pelo arco, voas, ó flecha, aguçada 

por nosso hino. Vai aos inimigos, alcança-lhes 
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as casas, mata a todos�") 

Epítetos constantes de arka, çucayant, "fúlgido", bhanu

mant, "resplendente", agnitapas, "fulgente", apenas confirmam 

as características 11fúlgidas" da palavra, que se condensam num 

epíteto como arkaçoka, "chama cuja forma � o hino" ( cf. VI, 4, 

7), que se aplica, significativamente, ao Fogo, o revelador, por 

excelência, dos segredos verbais. A raiz DHí, de que provém dhI 
- -

(estudada supra), e que se assemelha, etimologicamente, a D!, 

"brilhar", "fulgurar", conota igualmente o "fogo interno .. e 3) da 

inspiração poética, refer�ncia � qual certas passagens com a 

raiz Q!!, "compreender", ••memorizar", "idealizar", não são es

tranhas. Assinala Renou<4) que sintagmas como caksasã didhyãnãh, 
-. .

"de olhos fulgurantes" e manasã/manisã dhI, "os poetas brilham 

nas estrofes", conotam, ao lado da referência à justa literária, 

a "iluminação n interna por meio da qual o hino vem, literalmente, 

à luz. 

Tal aproximação luz/palavra, observamo-la, ademais, na 

seguinte estrofe gayatri {VIII, 6, 8):

guhã satir upa tmanã pra yao chocanta dhitayah/ 

ka�vã rtasya dhãrayã// 

("Saindo à luz os pensamentos, ocultos, os 

Ka�vã fulguram com as vagas do Coemos.n) 

- na qual se podem entre"t'er os valores metaf6ricos das palavras

guhã que se abrem ao fulgor intern�.

(3) Carlos Alberto da Fonseca, Çabdagharma, o "fogo 1nterno do
signo" sânscrito, dissertação de mestrado, inêdita, 1982, paseim.

(4) E. V. P., I, p. 6.
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Significados análogos encontram-se na raiz BHI, que tra

duz, como, aliás, o par hom6fono ill.l!!AS, a semelhança do "fa

lar" e do ttbrilhar". Criar um poema é, significativamente, "i

luminá-lo" (VII, 8, 3): 

kayã no agne vi vasah suvrktim i( ••• )/ 
• • 

( "Por meio de que regra, ó Fogo, e·sclareces 

[vi vaaah] nosso hino?") 

Na mitologia da família Viçvamitra (III, 31, 10), aspa

lavras, incendiadas, calcinam o universo: 

vi rodaaI atapad ghosa eaã� 
• • 

jãte nisthãm adadhur gosu virãn// 
• • • 

("Seu grito de triunfo calcina céu e terra. Ins

talaram-se elas entre os seres e entre as vacas

depuseram os heróis.")

Nesse contexto, afirma-se a identidade sem�tica das raí

zes INDH e TAP. Sabe-se o valor cosmológico que se atribui à 

segunda. Nas aproximações concernentes� palavra, o tapas, o 

11êxtase ígneo", refere-se,� semelhança de VIP, ao arrebatamen

to que possibilita a criação. Como assinala Geldner<5>
, a prop6-

sito do verso IX, 83, 1 -

ata·ptatanur na tad ãmo açnute 

çrtãea id vahantas tat sam ãçata/ 

("O [hino] cru (ãma), cuja massa não foi aque-

(5) Der Rig-Veda, III, p. 76.

Scanner



126 

cida, não o atinge; e6 o [hino] cozido(�:!!) 

atinge o alvo [poêtico J ") -, 

"Entende-se aqui o ardor (tapas), o fervor do 

êxtase poético ( ••• ) ". 

A origem da luz, encontra-se ela, como se viu em VI, 9, 6, 

no coração. Para essa matriz, em VII, 101, 5, "converge o hino": 

ida� vacah parjanyãya avarãje 

hrdo astv antara� taj jujosat/ 
. . 

("Possa este meu hino o coração de Parjanya, 

excelso, adentrar, dando-lhe prazer.") 

- :nela encontrando, em VII, 86, 8, a "morada" (h:di upacritaç

cid astu):

aya� su tubhya� varuna ( ••• ) 

hrdi stoma upaçritaç cid astu/ 

( 110 Varu.na, possa este elogio aproximar-se de 

ti, e em teu coração encontrar a morada!") 

Companheira dos deuses (cf. X, 125), a palavra exala o 

"sopro", como o Vento e a tempestade (estrofe 8): 

aham eva vãta iva pra vamy 

ãrabhamãnã bhuvanãni viçvã/ 

paro divã para enã prthivyaitãvati 

mahinã sam babhÜva// 
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e, arauto da Aurora, "faz o sacrificante ouvir eua voz", em I, 

113, 18, "mais forte do que a de Vãyu 11 : 

yã gomatir usasah sarvavirã 
. . 

vyuchanti dãçuse martyãya/ 

vãyor iva sünrtãnãm udarke 

tã açvadã açnavat aomasutvã// 

(-As Auroras, aos her6ie cantos, gado e cava

los conferindo, fulgindo para o homem que sa-

crifica, possa o vertedor do soma ganhâ-los,

conolusoa os cantos, belos, mais fortes do 

que a voz de Vãyu! 11) 

Ao Vento e a Indra, "senhores da dhi 11, dirigem os poetas 

sua invocação·(I, 23, 3): 

indravãyÜ manojuvã viprã havanta ütaye/ 

sahaarãksã dhiyas patI// 

("A Indra e ao Vento, tão rápidos quanto a 

mente, dirigem os poetas sua invocação, de 

mil olhos, mestres da inspiração,") 

Semelhante a uma nau, a 11voz 11 do soma atinge, em IX, 95, 

2, a trilha do Cosmos: 

harih srjãnah pathyãm rtatasyeyaeti 
. . . . 

vãcam ariteva nãvam/ 

( "Tal o que impele sua nau, ele, [o soma,] dou

rado, eleva sua voz, em busca da trilha da Re

gra.º) 
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Metaforiza.da como manteiga, a palavra, "de mil formas", 

em IV, 58, 5 .6., "mana do oceano oriundo do coração"': 

( ••• ) hrdyãt samudrãc ch�tavrajã ( ••• )/ 

"purificando-se", por meio do "coração" e da "mente [forjadora 

de formas J" ( manasã): 

samyak sravanti sarito na dhenã 

antar brdã manasã püyamãnãh/ 
. . 

("Como rios, manam nossas libações, purifican

do-se por meio do coração e da mente, profundos�•) 

Em VI, 10, 2, distila a palavra a "fúlgida manteiga": 

stoma� yam asmai mamateva çüsa� 

ghrta� na çuci matayah pavante// 
• • 

( "O elogio, que o poeta distila como fulgida 

manteiga, revigora, para o homem, como se para

ti mesmo 1") 

e, irmã da Aurora (VII, 72, 3a}, "cuja face é de manteiga" (�r-• 
tapratika, VII, 85, 1), apresentam, ambas, "bela voz" ( suvãcas, 

VII, 72, 3b)·. 

! a palavra que, incitada pelos Açvinas, desperta a Auro-

- ra (VIII, 9, 16): 

abhutey u pra devyã sãkam vãcãham açvinoh/ 

vy avar devy ã ma.ti� vi rãtim martyebhyah// 

("Com a deusa, desperto, graças à palavra dos 
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Açvinas. Desvela, Deusa, o hino, e as oferen

das dos mortais!") 

"conferindo a luz aos homens" (I, 92, 17): 

yav itthã çlokam ã divo 

jyotir janãya cakrathuh/ 

("0 vós que, trazendo o hino do céu, uma luz 

aos homens confere, fulgurante. t1) 

Ou, ao inverso, é a Aurora que "desperta os mortais, inspiran

do-lhes palavras atiladas" (I, 92, 9): 

viçvam jivat carase bodhayanti 

viçvasya vãcam avidan m�nãyoh// 

Derivando para as metáforas de cunho sexual, oonfigura-se 

a palavra, em várias passagens, como uma bhadrã ( "ciortesã"), par

tilhando, com ela, das refer�ncias erótico-sexuais que a carac

terizam. 

As palavras são as amantes do soma. Em IX, 68, 8, este 

derrama-se, "deleitado com a alegre companhia": 

yo dhârayã madhumãn ürminâ diva 

iyarti vãca� rayisãl amartyah//• • • 

( "Sonoros cantos o celebram. O soma, fraterno, 

derrama-te, deleitado com a alegre companhia.") 

... 

- ao passo que, em IX, 86, 17, as cançoes incitadas pela bebida

reúnem-se nas "casas de bordel t1 ( sat!.i.vasanesu, lit. "local onde
.-



130 

as gentes se encontram"): 

pra vo dhiyo mandrayuvo vipanyuvah 

panasyuvah samvasanesu akramuh/ 
. . . 

( "Vossos cantos, exaltantes, gloriosos, para 

as casas de bordel vio.") 

Instaladas no carro dos deuses, elas "inebriam" aqueles 

que a ouvem - assim, Indra, excitado, em V, 36, 2, pelos muitos 

hinos que lhe ofertam ( girbhir puruhutã viçve): 

anu tvã rãjann arvato na hinvan 

glrbhir madema puruhüta viçve// 

( "Possamos nós, 6 rei, tal o que os corcêis 

junge, jubilar [6 tu,] pelos muitos hinos in

vocado:•) 

Ricamente ornamentadas, entregam-se elas aos "esposos", 

em X, 71, 4 { cf. supra): 

uta tva� sakhye sthirapitam ãhur 

naina� hinvanty api vãjinesu/ 

- ou, virginais {ariprã, "sem mácula"), cuat.,diadas pelas mães,

aguardam, em X, 120, 9, a visita, a "corte" da divindade, a fim

de "exaltá-la":

svasaro mãtaribhvarir aripra 

hinvanti ca çavasã vardhayanti ca// 

{ "As irmãs, sob a guarda da mãe, com poder o 
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exaltam, e o incitam.") 

A economia sexual do rito védico, analisou-a Bergaigne, 

nos três tomos de La Religion Védigue d'aprês les Hymnes du Rig

Veda, propugnando por um vetor radical, centrado nas polaridades 

masculino-feminino, a configurar os fenômenos naturais reprodu-

zidos no culto. De acordo com esse sistema, são masculinos o

sol {sürya) - ou o cêu {dyu), e femininos a aurora{���) e a

terra {�rthivI� e feminina a nuvem (nabhas), ou, por extensão,

as águas; na ordem cultual, é masculino o soma, e femininas, as

as águas, ao passo que, na oblação, é masculino o fogo e femini

na a oferenda, sob a forma da manteiga {.s!!:!!:.), do leit·e ( payas}

e do soma - sendo o objetivo do ritual a c6pula (mithuna) de

todos os elementos envolvidos.

Tal sistematização, porém, não se limita apenas aos ele

mentos do culto (como pensava Bergaigne), estruturando-se, ade-

mais, no próprio arcabouço significante por meio do qual o culto 

é textualmente referido. Se não, vejamos. 

Conforme se entrevê em X, 101, 12, o cantar o hino im-

plica, de alguma forma, o produzir o s�men: 

kaprn narah kaprtham ud dadhãtana 
• • • 

codayata khudata vãjasãtaye/ 

( "O membro, homens, viril, erguei, prazeiroso, 

com vi staa ao ganho [na justa poftica] ! •) 

- ou, conforme a glosa do Jaiminiya-Brãhmana(6) , II, 32:
.-

(6) Apud Dange, Sexual Symbolism from the Vedio Ritual, pp. 100,
104.
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tad etad rgretasam yajüretasam brahmani yonau 
• 

reto dadhãti/ agnãveva tad ãhutibhir abhi ju

hvato yanti// 

("O sêmen do rc e do yajus, que no útero se de-
.-

-

poe, para o fogo do sacrifício escorre, canta-

da a fórmula.") 

do útero do fogo, as f6rmulas sexu.alizam-se, rece

bendo, ou não, dessarte, a marca (laksmi) do macho. Assim, segun-
-.-

do o JaiminiY9:-Brahma��' II, 407<7>
, ê masculina a �6rmula] !?.;-

� [composta de 8+8+12+8 sílabas] e feminina a [t6rmula] ratha

ntara: 

-
pu�so va etad rupam yad brhat, striyai ratha-

• 

ntãram/ 

"Unindo-se, as duas, realiza-se a c6pula divina• (fil.!

reya-Brahma�!, II, 407(8) ):

devãnãm vã etan mithunam yad brhad rathantare/ 

- podendo ooorrer a mithuna na junção de dois metros (assim, o

b:hatsãma + o jagatI, segundo o Jaiminiya-Brahma�!(9) , III, 261,

ou no interior duma mesma f6rmula, como, por exemplo, em IX, 62, 

25: 

pavasva vaca agriyah soma citrãbhir ütibhih/• • 

(•Purifica-te, ó soma, com tuas brilhantes

formosuras, por meio de nossos cantos.")

( 7 ) , ( 8) , ( 9 ) I d • i b i d • , p. 10 4 • 
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em que, segundo a glosa do Pancavi�ça-Brãhmana, IV, 2, 1eClO ), 
.-

é masculino o imperativo pavaava e feminino o sintagma vãc agri

yas, sendo novamente masculino o vocativo soma e feminino o ad

jetivo instrumental citrabhis, metaforizando-se o substantivo 

uti como a oblação ofertada no culto. 
-

No caso dos hinos, para auferir-lhes o "sexo", toma-se 

como base o metro viraj, oompoato de 10 silabas, considerando-se, 

como masculinos, os textos cujo número de silabas excede os tm11-

tiplos de 10 ( porquanto é 'ijlBsculino "o que tem mais um membro" 

= o pênis) e como femininos os textos que perfazem totais infe

riores aos múltiplos de 10 sílabas (uma vez que o feminino care

ce desse membro extra). 

Perfazendo os textos recitados no S2_stoma(ll) , por exem-
. .  -

plo, o total de 241 silabas, atribui-se�lhe o sexo masculino, e 

a essa silaba extra, findante, a função seminal do pfnis. 

O mesmo esquema repete-se nos metros defectivos, que apre

sentam uma ou mais silabas irregulares. Assim, a gayatri, cujo 

pãda regular consiste de oito silabas, e que pode revelar-se 

feminina (oom sete sílabas), masculina (com 9), ou mithuna (com 

8 silabas - ou melhor, 8 sílabas x 3 pãda, sendo o último pâda 

a oferenda)• 

Das conotações sexuais, desliza-se facilmente para ai

dêia das "pott!nciae", da "pujança erótica ou heróica". A "pala

vra" (ou melhor, o brahman - a "fórmula divina", inescrutável, 

de que a� humana representa o espelho) é assim vardhanam, 

"magnificante" - conforme afirma I, 80, 1, em que a ''f6rmula 

suprema'' exalta a Indra: 

(10) Id. ibid., p. 105

(11) Cerim8nia religiosa, realizada no espaço de seis dias.

Scanner



i tthã hi soma in made 

brahmã cakãra vardhanam/ 

134 

(11No soma, a Fórmula, magnificante, te exal

ta, inebriado.") -

e seu criador um 11her6i" ( çura): assim, em X, 114, 9: 

kaç chandasã� yogam ã veda dhirah 

ko dhisnyãm prati vãcam papãda/ 
• •  

kam rtvijãm astama� çüram• • • 

ãhur harI indrasya ni cikãya kah svit//

("Que poeta inspirado aprendeu a junção dos 

metros? Quem ganhou a Palavra, alvo e meta da 

inspiração? Qual sacerdote ê o oitavo herói 

(= o Fogo, que preside sobre os sete sacrifi

cantes)? Quem atrelou os dois ginetes de Indra?") 

A potência física confunde-se com o pr�! (o alento vi

tal), da mesma forma que com o vento. ! ele que, produzido para 

o incremento do Cosmos (rta) - assim, IV, 1, 13, em que os sã-
.-

bioe humanos ancestrais (pitaro manusyã) se acomodam no domici-• 
110 do rito ( atra), a fim de trilhar a "Regra": 

asmãkam atra pitaro manusyã 

abhi pra sedur rtam içusãnãh//• • • • 

("Aqui t€m os Pais de outrora a morada, ansio

sos por trilhar a Regra.") -

imerge os cantos na imensidão (VI, 36, 3): 
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samudram na sindhava ukthaçusmã 

uruvyacasa� gira ã viçanti// 

("Como rios que alcançam o mar, nossos cantos,

de sonoras palavras, adentram o imenso espaço.") 

Como se viu, extrair o leite à vaca significa dominar 

as artes retóricas. Mas faz�-lo implica conhecer os valores 

ocultos do canto. Escrito em linguagem secreta, o hino é, por

tanto, um "mistério" - conforme X, 53, 3, em que jubila o poe

ta pela "efetivação da festa dos deuses" (sãdhvim devavitim) e 

pela descoberta da "língua secreta do sacrifício" (yajnasya ji

hvãdl guhyãm) : 

sãdhvim akar devaviti� no adya 

yajnasya j ihva·m avidãma guhyãm/ 

Enigmático, esotérico, traduz-se ele num brahmodya(l2 ),

cuja contraparte metaf6rica se condensa na famosa e abstrusa 

passagem de X, 61, 1: 

idam itthã raudra� gurtãvacã 

brahma kratvã çacyãm antar ãjau/ 

("O falante, de belas palavras, no fragor do 

embate, a fórmula terrível pronuncia, para 

vencer o inimigo. 11 ) 

que exalta a "palavra terrífica", para além da manifestação so-

- (12) Hino de enigmas relativos a problemas religiosos, que cen-
- traliza o "duelo" nas justas poéticas.
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nora, oficiada pelo brâmane, custodiador do silêncio (porquanto 

o brahman, limite extremo da fala, se exalta, propriamente, no'.

grau zero da dicção).

Conhecê-la implica, ademais, a superação dos passos du

ma estrutura iniciática. Não são dignos dela os adhenu, "os que 

não possuem vacas", e os "ignorantes", que, em VIII, 100, 10, 

( of. supra), não compreendem a fala "palrante" ( vadanti) da Vãc, 

"rainha dos deuses", quando esta se manifesta (nisasãdamandrã): 
-. 

yad vãg vadanty avicetanãni 

rãstr devãnã� nisasãda mandrã/ 
• • • • 

proscrevendo-se a sua manipulação pelos "poetas canhestros" (pã

!,!), que não-lhe medem o alcance (cf. X, 7, 6): 

svayat yajasva divi deva devãn 

ki� te pãkah kmavad apracetãh/ 
• • • • 

("Venera tu mesmo, 6 deus, as deuses, no cêu. 

De que te serve o poeta canhestro?"); 

pelos jovens (yuvan) - porquanto, conforme I, 152, 5, "louvando 

a Mitra e Varuna, perturbam-se eles com os mistérios da palavra

incognoscível" (acitta� brahma jujuaur yuvanas): 
• 

acittam brahma jujusur yuvãnah 
• • 

pra mitre dhãma varune gmantah// 

e pelos "insensatos", que, 

oferendas: 

• • • • 

... 

em IV, 24, 9, nao peaam o valor das 
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sa bhüyasa kanlyo nãrirecld 

dinã daksã vi duhanti pra vãnam//

("Não sopega ele a oferenda, pouca. Insensatos, 

ordenham, simplórios, o úbere.*)

Ao contrário, são aptos a manejá-las os "sábios" (grtsa) 

de "mente firme" (tavas) — de cuja "palavra inspirada" (maní- 

sãm) o homem simples de I, 28, 5 não consegue decifrar os enig

mas:

katha ta etad aham ã ciketaA 

grtasya pãkas tavaso maniBãm/ • •

("Gomo poderei eu resolver tal enigma, eu, de 

pouca luz, tua inspiração, ó sábio e poderoso?") —

os pais atilados (pitaro vidustara) — que, como o fogo, minis

tram, em I, 31, 14, a tradição aos "ínscios":

ãdhrasya clt pramatir neyase pitã 

pra pãkaA çãssi pra diço vidustarah/

("Ês o Pai, e ao sábio, o fraco e ao ínscio 

ensinas a tradição.")

e os "expertos nas fórmulas” (rkvãn), a quem a Aurora desperta, 

em I, 113, 9, ateando o Fogo e revelando a criação por meio do 

olho do sol:

uso yad agnift samidhe cakartha 

viyad ãvaç caksasâ suryasya/ 

yan mãnusãn yaksyamãnãn• • •
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. . . . 
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("ô Aurora, o fogo fizeste atear, e no olho do 

sol a criação revelaste. Aos expertos nas f6r

mulas despertas, para ofertarem a oblação, pa

ra os deuses, o trabalho, belo, perfazes.") 

ou, numa estrofe-resumo, X, 113, 10, aqueles que, graças aos 

cavalos ofertados por Indra, são capazes de expressar, por meio 

dos hinos, as fórmulas secretas, ultrapassando os obstáculos e 

engajando-se na busca da manteiga: 

tvadl. puruny ã bharã svaçvyã 

yebhir mamsai nivacanãni camaan/ 

sugebhir viçvã duritã tarema 

vido su na urviyã gãdham adya// 
• • 

(11Dá-noa riquezas, múltiplas, e nobres corcéis, 

de boa memória, enquanto meus cantos a ti ofer

to. Possamos n6s, por fáceis caminhos, os obs

táculos superar.") 

- para cujo passo Geldner(l]) indica significativamente as se-
.... 

guintes aproximaçoes intertextuais: IX, 97, 2, em que o "grande

poeta" (m.ahãn kavi), "pronunciando invocações" (nivacanãni), ae 

- "apresta, ornado de belas vestes ( bhadrâ v1 a.strã) ( = palavras),

para a batalha":

bhadrã vastrã samanya vasano 

mahãn kavir nivacanãni cadl.san/; 

(13) QR.ill_., III, p. 336.
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VI, 2, 11, em que os sacrificantes anelam por "subjugar as opres

sões dos adversários º : 

v1hi svati� suksiti� divo nrn dviso atbha�si 
• • • 

duritã tarema tã tarema tavãvasã tarema/ 

( "Traz o chicote do céu, para que os homens 

possam viver, tranqttilos. Possamos nós subju

gar as opressões malignas dos adversários, pos

samos nós subjugá-las através de tua ajuda!") 

e VII, 32, 15, em que visam a "ultrapassar os perigos" levanta

dos por eles: 

maghonah sma vrtrahatyesu 
• • • 

codaya ye dadati priyã vasu/ 

tava pranitI haryaçva süribhir 

viçva tarema duritã/ 

( "Nas batalhas com o inimigo, incita nossos po

derosos, que dão tesouros a ti prazerosos. E 

possamos nós, com nossos maiores, 6 senhor dos 

fulvos corcéis, ultrapassar os perigos, por ti 

conduzidos!"). 

A iniciação confunde-se, dessa maneira, com a vitória 

numa justa (mormente, poética) - assim, X, 116, 5, em que o poe

ta, conferindo a Indra "força e vigor", pede-lhe que rechace as 

armas aceradas (das palavras adversárias), arrasando-lhes as 

fortalezas: 

ni tigmãni bhrãçayan bbrãçyãny 
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ava sthirã tanuhi yãtujünãm/ 

("Rechaça, incandescendo-lhes as armas aguça

das, as fortalezas dos homens, pelos demônios 

incitados! 11
) 

Palavra "circular" (cf. IV, 11, 2), exaltada por muitos, 

o hino é tecido por v�rios poetas, que lhe amplificam a exten

são e lhe retorcem o 11fio 11 (cf. X, 172, 3), transformando-o num 

"vaso de mistérios" •. Vencer a justa é, assim, desmontar o!!.!.:!!

cana - o "mistério 11
, o "enigma", fornecido pela estrutura do Cos

mos (assim, V, 47, 5, em que exalta o poeta o enigma de que, no 

rio, "demora a água., embora fluam as correntes": 

ida� vapur nivacana� janãsaç 

caranti yan nadyas tasthur ãpah/ 

( "Maravilhoso, 6 gentes, é o mistêrio de que, 

no rio, demora a água, embora fluam as corren

tes."), 

conforme consta em IV, 3, 16, em que exulta o sacrificante por 

ter 11revelado no fogo as ilações [estruturais, da natureza], os

enigmas, os arcanos, os poemas Íregidos por princípiós poêticoa]": 

nivacanã kavaye kãvyãny aca�sisam 

matibhir vipra ukthaih// 

e, ademais, sondar o "segredo" (guhya) que as palavras velam/re-

velam, mergulhando nas "raízes" (dhãtu) do Cosmos. O stoma, o

elogio divino, é, portanto, uma "batalha" (p_rtanã) ( cf. X, 128,
•

- 1). "Entoar o hino u equivale, metaforicamente, a "terçar ar-
-
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mas", a ! fim de "subjugar o adversário" - assim, X, 42, 1, em

que, grito de guerra, exortam os participantes da justa a que os

poetas, "por meio da palavra, destruam a palavra inimiga": 

vãcã viprãs tarata vãcam aryas ( ••• ) 

"Entrar na arena", superar, como Indra, os asura, esse 

o objetivo do poeta, que ao me3mo Indra suplica (X, 116, 6):

vy arya indra tanuhi çravãmsy 

oja ethireva dhanvano 'bhimãtih/ 

("Aniquila a glória do concorrente, a força, 

tal como o golpe, finne, do arqueiro, que os 

inimigos destrói�") 

Contraparte do brahman, as "espadas aguçadas" de X, 116, 

5 dão a medida da tarefa do "louvador º (stomine), a defesa de 

cujo �jana ( 11forte�•, "fortaleza", mas, também, a posição con

quistada nos torneios literários) propugna a estrofe I, 58, 8:

agne grnantam atfihasa 
. .

urusyorjo napãt pürbhir ãyasibhih// 
• • 

( "Õ Fogo, prole de força, pelos fortes de fer

ro, protege do revés o poeta que te louva!") 

O "herói" sagra-se como yaças (o "vencedor", na justa), 

aplicando-se o epíteto çrl, o titulo honorífico que a tradição 

clássica conferirá ao sadhu, às "palavras ardentes", às f6rmu

las responsáveis pelo "ganho" - conforme se constata em IV, 41, 

8, em que, "desejando os dons, as fórmulas poéticas e as pala-



vras inspiradas se aproximam de Indra, Soma e Varuna, qual va-

cas, a fim de reverenciá-los": 

çriye na gava upa somam asthur 

indra� giro varunam me manisãh/ 
• • 

O "inimigo bélico'' ( �) mascara o adversário que dispu

ta com os vadas (os poetas assalariados) o favor da familia sa

crificante e contra cuja palavra esperam eles contrapor, em IV, 

20, 11, um "novo hino, formulado em honra de Indra": 

( ••• ) navye ( ••• ) ukthe vayam indra stuvantah// 

Semelhante à homologação vãc/dhenu, observa-se, no RV,
---- -

a aproximação açva/ãji, "cavalo/arena de corridas"'• Conforme 

afirma Renou<14>
:

•( ••• ) quando o poeta descreve uma corrida de 

cavalos, tem ele em mente, sem dúvida já de 

início, o ãji poético de que ele pr6prio é o 

protagoni ata.." 

No que respeita ao açva, a afirmação é correta, bastan

do recordar as metáforas que entretecem os hinos aos Açvinas -

construidos b1nariamente e tendentes a homologar, na morfologia 

metafórica das estrofes (tal como a polarização masculino/femi

nino), as imagens e conceitos que circulam na superficie dos 

significados. Por outro lado, tematízados, transfundem-se os ca

valos, em x, 113, 10, no açule do bino, permitindo ao poeta en-

(14) E. V. P., I, p. 20.
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contrar oaminhoe "fáceis" que superam os obatáculoa: 

sugebhir viçvã duritã tarema 

vido su na urviyã gãdham adya/ 
• • 

143 

No que respeita ao ãji, cabe notar, porém, que a raiz g,

de que deriva, o vocãbulo, significa também o "lançar dos dadoa 11
, 

o "golpe" que se inflinge ao acaso, e que, tematizado em X, 34,

- aponta para o gesto lúdico donde brota o "arrebatamento" do jo

gador, semelhanteao do vipra (estrofe 1):

prãvepã mã brhato mãdayanti 

pravãtejã irine varvrtãnãh/ 
. . . 

( "Tulmultuosos, nascidos do vento, da alta [ár

vore], [�s dados] me embriagam, quando no tabu

leiro giram, com força.") 

Configura-se, deasarte, o texto ritualistico como uma 

teia de metáforas, traduzindo os poetas védicos nos estratos 

mais profundos do processo de metaforização, a sua concepção da 

palavra. Mencionamos, já, a não rara homologação água= palavra 

= mãe, apontando-lhes a característica comum fecundante. Mas as 

Aguas significam também o inarticulado, o caos mental em que se 

entrechocam os sphota(lS) (para recorrer a um termo posterior

ao Vedismo) do poema. Cf., por exemplo, X, 5, 1: 

ekah samudro dharuno ray!nãm 
. . . 

aamad dhrdo bhu.rijanmã vi çaste/ 
. .  

(15) Os "arquétipos" da palavra, e, também, da frase, preexis
tentes à emissão sonora.
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sisakty üdhar ninyor upastha 

utsasya madhye nihitadi padaà veh//

("Ele, e somente ele, é o oceano* dador de te

souros; mil vezes renascido, contempla nossos 

corações. Oculta-se no seio do casal secreto. 

0 pássaro repousa no meio da fonte.")

— estrofe para a qual Geldner^^ aduz os seguintes comentários* 

extremamente pertinentes:

"Trata-se do oceano no coração, como IV, 58, 

5.11; X, 89, 4b; X, 177, 1c, isto é, o oceano 

como fonte primeira da intuição poética (...), 

da qual recolhe 0 poeta a sua revelação (...) 
[sendo esta, neste passo*] 0 rastro do pássaro 

|= o Sol] (...)"

Assim também, IX, 73* 3» em que Varuna embraça 0 grande 

oceano do ar* uma vez que os poetas têm a habilidade de suster 

o soma:

pavitravantah pari vacam ãsate 

pitaisãm pratno abhi raksati vratam/

("Embraça Varuna o grande-oceano do ar. Os poe

tas têm o poder de sustentar-lhe as vagas.")

Oceano ® sítio da obra sagrada, essa a equação que ressalta de 

X 89* 4» a Qual se assemelha à referência exarada em X, 123* 

(16) OP» cit*» vo1- 111» P* 126 •
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a prop6aito da excisão efetuada matibhis, "por meio dos hinos", 

no prop6sito de subtrair-lhe à �mI ("ondas"), e que prefigura, 

de modo notável, a moderna noção psicanalítica do inconsciente

enquanto sede virtual das formas mentais. Notem-se, igualmente,

as constantes referências reciprocas às Aguas e aos cantos que

perpassam pelas mandalas do RV e aue, personificadas nas ninfas
-. .  -- - � 

Apearas, caracterizam a multiplicidade das manifestações da ar

te poética. Deve-se a .Bergaigne o mérito de ter apontado a eco

nomia comum, sômica, da água e da manteiga. Corroborando o que

se disse acima, mencionem-se as metáforas que utilizam a mantei

ga (ghrta) como elemento de comparação. Assim, I, 85, 3, em que
.-

os Marutas, "filhos da Vaca", propiciando a fluência orat6ria,

11fazem os adversários perder a. trilha": 

bãdhante viçvan abhimãtinam apa 

vartmãny esam anu riyate ghrtam/ 
• • 

("Expulsam eles o adversário da trilha e, se

guindo-lhes as pegadas, mana a manteiga [a fer

tilidade].") 

Em IV, 58, 4, na verdade um �r�astoma, descreve-se a sua linha-

gem: indraica e solar: 

tridhã hitam paníbhir guhyamãnã� 

gavi devãso ghrtam anv avindan// 

("A manteiga, como a palavra, provida de três 

formas, descobriram-na os deuses aninhada com 

a Vaca, onde a tinham ocultado os Panie.") 

- mergulhando suas raízes no coração ( hrdi), de que manam os
-.-



"rios" custodiados pelas barreiras erguidas contra os adversá-

rios: 

etã arsanti hrdyãt samudrãc 
. . 

chatavrajã ripunã nãvacakse/ 
• • 

("Do coração brotam oceanos de rios que os ini

migos nio podem vadear.") 

Como se sabe, o �rta, no âmbito do ritual v6dico, asso-

eia-se, por um processo de transmutação, ao soma, instrument� 

de filtragem. A estrofe IV, 58, 6 altera, metaforicamente, o 

procedimento, equacionando a palavra à manteiga e o soma à dhI: 

samyak sravanti sarito na dhenã 

antar hrdã manasã püyamãnãh/ 
• • 

ete arsanty ürmayo ghrtasya 
• • 

mrga iva kaipanor Iaamãnãh// 
• • • • 

("Como rios, fluem as oferendas, manando do co

ração e da mente [reduto da dm]. Elas correm, 

como gazelas que f�gem do arqueiro [a palavra 
7 

enquanto caça, cf., também, X, 18, 14 J
· 11) 

O livro de hinos sômicos, aliás, maximaliza tais aproximações, 

entremeando as complexas descrições da celebração sômica com 

refer6ncias continuas à pati do êxtase poêtico. Como assinala 

Renou< l?),

"A embriaguez, o mãda, é também a exaltação 

quase frenética do autor diante de sua obra, 

(17) E. V. P., I, p. 25.
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seu tremor ( ••• )diante dos rigores da luta." 

Mãda, esse, precisamente, o termo para caracterizar a utiliza

ção metafórica do soma enquanto símbolo do trabalho "interior" 

(gu.hya) a que se dedica o poeta. Confiram-se, por exemplo, as 

seguintes estrofes: 

eta u tye avivaçan kãsthã� vãjino akrata/ 
• • 

satah prãaãvisur matim// (IX, 21., 7)
• • 

( "As gotas [sômicas J gritam, tonitruantes. Co

mo corcéis, completam a carreira e dão vida ao 

hino.") 

(na qual o soma figura como "instiga.dor" do fluxo mental (�) 

para o qual o poema fornece o suporte "significante" - !!.2!,); 

kuvid vrsanyantibhyah punano garbham ãdadhat/ 
. . . • 

yãh çukrafll. duhate payah// (IX, 19, 5) 
• • 

("Purificada, não impregnou ele a vaca que ane

la por encontrar o pastor, a vaca que fornece 

brilhante leite?") 

(em que o soma - como elemento masculino, segundo a lição de Ber

gaigne(lS) - encontra a sua contraparte feminina (viraj) na pa

lavra, fecundando-a); 

giras ta inda ojasã marmrjyante apasyuvah/ 
• 

(18) Q.E_.cit., vol. I, pp. 148-235, particularmente a Seção V,
"Le personnage mythique du mttle 11

, pp. 226-235.
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yãbhir madãya çumbhaee// (IX, 2, 7) 

( 11 0s cantos, 6 Indo [ = soma], tu lhes embelezas 

o poder, e assim te enfeitas para nosso gáu

dio.")

( em que, eo ma e poeta, inebriando-se reciprocamente, p:rn duzem, 

ao inverso, licores e palavras. Eis o que, a prop6sito, aponta 

Geldner< 19):

"O soma irtalece e entusiasma o poeta, cujas 

palavras de louvor, por sua vez,tornam o suco 

do s:,ma mais belo e eficiente."); 

pituh pratnasya janmanã vadãmasi 

somasya jihvã pra jigãti caksasã/ 

in nãmãni yaj niyãni dadhire/ / { I, 87, 5) 

("Falamos em nome dos descendentes do primeiro 

pai; agita-se nossa língua - olho do soma".) 

( que designa o soma como a niuz do olho" - ou, conforme a glosa 

de Geldner< 20),

e, finalmente, 

"0 olho interno do poeta que, iluminado pelo 

soma' rege sua fala.,.); 

sahasradhãre vitate pavitra 

(19) Q.E..�., vol. III, p. 11.

( 20) Q.E.. ci t. , vol. l, p .112.
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ã vacam punanti kavayo manisinah/ ( IX, 73, 7) 
. . . 

( "Enquanto o filtro de mil rios é prensado, 

nele purificam os sábios atilados suas palavras.") 

(em que, metáfora-resumo, se afirma a reciprocidade da prensagem 

do soma e a oorrespondente refinação das palavras, que os kavi 

"decantam" no fundo da cuba sacrifical. O "filtro" (pavitra), a

que se refere o hino, conota, também, essa rede mental por cujo 

intermédio a "matéria pensante" (�), constelada no oceano-so

ma, se transforma em brahman, sob o patrocínio das artes poéti

co-cosmogônicae de savitr. Cf., a prop6sito, IX, 67, 23: 

yat te pavitram arciay agne vitatam antar ã/ 

brahma tena punihi nah/ 

( "Õ Fogo, com a luz sem mácula emanada de todas 

as tuas flamas, purifica esta Fórmula.") 

(em que a interpenetração das tarefas ágnicas e s6micas se re

vela extremamente clara). 

Tais correlações revelam-se igualmente marcantes nas cen

tenas de torneios que acompanham a 11enunciação 11 da palavra. Adian

tamos aqui as que se nos afiguram maia relevantes. 

Tende o poeta védico a considerar o "nome" como homólogo 

� coisa à qual se refere, sendo sua tarefa des�obrir-lhe a "subs

tância interna" e referendar-lhe a designação. O nome, como vi

mos, rastreia-se, em princípio, nos pãda bovinos - constituindo 

árduo trabalho auferir os elos entre as palavras e as coisas. 

Mas na profundidade do signo re-pousa o ºser" (o brahman, dirá a 

tradição upanisádica), o nãma que cumpre ao kavi enunciar: 



-

sasnim avindac carane nadinãm 

apãvrnod duro açmavrajãnãm/ 

prãsã� gandharvo amrtãni vocad 
. 

indro daksam pari jãnãd ahinãm// (X, 139, 6)

( "Nas trilhas fluviais, encontra ele o caça

dor(= Indra), escancarando as portas inexpug

náveis dos estábulos das vacàs.") 

- ou, em texto de recorte menos metafórico (X, 12, 6);
-

-

durmantv atrãmrtasya nama 

salaksmã yad viçurüpã bhavãti/ 

yamaeya yo manavate sumantv 

agne tam rsva pãhy aprayucchan//• • 

("Difícil é compreender a natureza doe imortais, 

pois o conhecido nela se torna estranho. Prote

ge, sem temor, 6 Fogo, aquele que cogita sobre 

o nome de Yama [a divindade mortuária], tornan

do [ tal nome] compreensível.'')

- em que o nome - propício ou não - revela (como nos mantrae t�n

tricos) o caráter essencial, o cerne, das diversas divindades

·do panteão védico. Pr�v�m, talvez, dessa busca incessante da 11mo

tivação 11 sÍignica a reiterada aplicação dos jogos metafóricos no

que respeita à palavra, que possibilitará a eclosão, nas Upani

sad, das especulações etimológico-míticas baseadas nas análises
.-

e desmontagens dos signos. Ela é, lembremos, samskrta, "com-fei-
. .  -

ta "', confeccionada com os recursos de precif'.ão que a gramática

da língua manifesta com exuberância. Na estrofe VI, 2, 8:
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kratvã hi drone aj;yase 1 'gne vãji na krtvyah/ 
• • • 

parijmeva svadhã gayo •tyo na hvãryah çiçuh//• • 

( "Qual hábio corcel, 6 Fogo, és premido, na ma

deira, pela técnica. ts como o vento, és ali

mento, lar; és como jovem ginete que dispara.") 

Geldner(2l) entrev�, na afirmação da palavra como ungida, um re

finado jogo semntico com as raízes g, "impelir", e AffJ, "ornar", 

"celebrar", paralelo àquele da estrofe X, 71, 10: 

sarve nandanti yaçasãgatena 

sabhãsãhena sakhyã sakhãyah/ 

kilbisasprt pitusanir hy esãm• • 
aram hito bhavati vãjinãya// 

("E ele [o vencedor da justa] que desvenda os 

mistérios, que ganha o alimento. Hâbil é ele, 

apto a proezas ele força. 11), 

em que o trocadilho se faz� base da homonimia entre os particí

pios das raízes DH'.I e HI, "incitar". 

Por outro lado, a palavra é um "fio 11
, estendido fabulosa

mente por sobre os mundos, humanos e divinos: 

vi yo mame rajasi sukratüyayãjarebhi 

skambhanebhih eam ãnrce// (I, 160, 4) 
• • 

( "Com grande sabedoria, une ele [o poeta] as 

duas regiões [o céu e a terra], fincando nelas 

dois pilares indestrutíveis.") 

( 21) Q.E_. ,2!!. , vo 1. II , P • 9 4 •
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Escrever o poema é "tecê-lo em malhas" (II, 28, 5): 

mã tantuç chedi vayato dhiyam 

me ma mãtrã çãry apasah pura rtoh// • • 
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("Que o meu fio não seja cortado, enquanto 

tramo o canto, e que não se rompa. minha obra, 

enquanto não se fincar o tempo.") 

ou 11filtrá.-lo" ( cf. as raízes PU e BHUS, que se lhe aplicam), 
-. 

como se "purifica" o soma na cuba sacrifical (IX, 73, 3): 

sahasradhãre vitate pavitra ã vacam 

punanti kavayo manisinah/ 
• • • 

( "Por meio do filtro de mil correntes, os poe

ta3, buscando inspiração, clarificam suas ,pa

lavras.") 

Noutras passagens, ê "atrelá-lo", como a um carro (VII, 

- 67, 1):
-

prati vã� rathat nrpati jaradhyai• 
havismatã manasã yajniyena/ 

("Visando� oblação, canto o hino para apres

taro oarro [do sacrifício], 6 reis [os Açvi

nae].") 

ou "singrá-lo", como a um navio(II, 16, 7): 

pra te nãvath na sarr�ne vacasyuvam

brahmanã yãmi savanesu dãdhrsih//
• • • • 
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( "Aproximo-me de ti, por meio doe ritos sagra

dos, qual nau aprestada para a guerra.") 

O poema é também o carro que conduz os deuses (I, 123, 1), 

os poetas (II, 16, 7), e o Cosmos, conforme se 11 em VIII, 6, 2: 

prajam rtasya pipratah pra yad bharanta vahnayah/ 
• 

viprã rtasya vãhaeã// 

("Quando, incitando o filho da Lei, os poetas 

as oferendas apresentam, conduzindo o carro da 

Regra.") 

Por fim, para comprovar o caráter especular do RV, consi

dere-se o sintagma kratüyanti kratavah. Tem ele, como base, o 
• 

vocábulo kratu, que traduz a noção da força (imaginativa, inspi

racional) - graças� qual a palavra pode vir à luz - e que se 

associa, como tal, aos wcábuloa dhI, dhisanã, vipaa, estudados 
-

-.-

acima. O sintagma referido, porém, traduz-se por: "os pensamen

tos poéticos que pensam a si mesmos", os quais, em X, 64, 2, 

"oriundos do coração, amando, amorosos, voam por todas as re

g1Õea": 

kratuyanti kratavo hrtau dhitayo 
• • 

venanti venãh patayanty ã diçah/ 
• • 

Encontra, deesarte, aqui, o RV, o ponto máximo da ubiqüidade ver

bal, auto bastante, alcançada pelo texto, e que confirma, por con

seqt1t!ncia, o sentido da expressão "alegoria de si mesmo" consig

nada no início desta segunda parte. 
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CONCLUSÃO 

Conforme tem assinalado a tradição da filologia védica(l) , 

a característica primeira do texto maior do Vedismo, no queres

peita k enunciação da palavra, ê o "paradoxo" - a sua capacida-

de de ocultar os significados "secretos" (guhya) sob a superfí

cie das palavras "convencionais" (nitya). Esse paradoxo revela-se, 

metalinguisticamente, de duas maneiras, uma das quais, como vimos, 

radica na especulação s:>bre os valores consignados, nos mantras, 

h vãc. A outra decorre da utilização progressiva dos torneios 

metaf6ricos, os quais, -por assi'!l dizer, "dobram" a linguagem so

bre ai mesma, à maneira de um "universo curvo que se fecha e se

basta no seu círculo de resson�ncias", segundo a imagem de Alfre

do Bos1<2> a prop6sito do discurso poético. 

Como assinala Renou<3> , ·

" ( ••• ) os poetas [ do 1!Y,] assimilam e confundem 

o que comparam, porque não têm a impressão de

que a imagem seja uma noção objetivamente he

terogênea em relação à coisa que a suscitou:.•

A �bservação, arguta, ê correta. E o mesmo sanscritista 

francês aponta o caráter "afetivo" de que se reveste o Rgveda ( 4): 
• 

" [ A poesia v'edica] não é em si mesma linear, 

porquanto, ao lado do que os autores dizem a 

(1) Cf. Reno�. �ea maitres de la philologie védique, paesim •

( 2) p ser e o tempo da poesia, p. 26.

(3) E. V. P., I, p. 15.
(4) ttudea eur le vocabulaire du Rgveda, [p. v].
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título imediato, ao nível de uma sem4ntica ra

cional, há lugar para valores de ressonância, 

para aquilo que, em seu subconsciente, o espí

rito essencialmente poético dos Rei podia apre-• . 

sentar como testemunho de uma sem�ti:a figwra

tiva, ou, se quisermos, afetiva." 

- passagem à qual se poderia aduzir a afirmação, cortante, de G.

Dharmapala<5> , segundo a qual: "0 Rig-Veda é, antes de mais na

da, um kãvyã". Noutros termos, tratando-se duma poesia altamen-

te motivada oomo a védica, incumbe ao exegeta perceber a maximali

zação das relações motivadoras entre significante e significado

exibidas pelos mantrae, no propósito de apontar-lhes as "1noan.l

desclncias" (tapas) informacionais. O meio que se proporia para

tanto seria o da tradução radical, aquela propugnada por Walter

Benjamin(6) , marcada por uma conflu�ncia de tal forma original

entre as línguas em contato que a primeira (no caso, a s�nscrita)

se projetasse sobre a segunda (no caso, a portuguesa), aportando

-se, assim, na "pátria primeira" da linguagem, em que os signos 

permanecem em virtual estado de graça poética. Infirmar-se-ia, 

desaarte, nos propósitos desse trabalho, o postulado de Renou·, 

segundo o qual "traduzir não ê necessariamente traí-lo· (ao RV), 

é seguramente reduzi-lo•. Tratar-se-ia, antes, de fazê-lo 11 tranc

parecer", recuperando-lhe o gesto fundamental de dicção - resga

tando-lhe, em suma, a enérgeia, constelada, porém, em termos de 

phyeia. 

O cumprimento desse trabalho, no entanto, escapa ao alcan

ce do presente texto. 

(5) Linguistic A1rom, p. 5.

(6) "La t4che du traducteur", � Mythe et violence. Paris, Denoel,
1971, pp. 261-275.
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85, 3 145 13 60, 61 

11 111 167, 3 48 

86, l 68 168, 8 23 

6, 112 169, 4 116 

87, 5 148 173, 3 34 

92, 9 129 8 92 

17 129 :12 34 

96, 1 94 13 34 

101, 7 74 182, 1 80 

102, l 97 4 35 

7 94 186, 7 68 

105, 15 66 

109, 3 97 II, 4, 8 63 

94 9, 4 82 

110, 6 74 16, 1 152-153 

112, 24 31 21, 6 35, 36 

113, 9 137-138 24, 9 71 

10 138 28, 5 87, 152 
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II, 31, 7 89 IV, 11, 3 72-73
34, 2 25 20, 11. 142

7 113 21, 6 92 
40, 6 79 24, 9 136-137
41, 18 53 33, 1 37, 38 
42, 2 36, 7 105 19, 20 
43, l 20, 73 8 94, 95 

2 20, 33 41, 5 117' 
8 141-142

III, 2, l 97-98 42, 8 29
3, 4 105 57, 5 36 
5, 1 108 58, 4 145 
10, 5 103 5 128 

9 106 6 128, 146 
14, 5 60, 62 

26, 8 67 v, 3, 3 119 
30, 20 67 11, 5 74-75

36, 2 31, 10 125 130 
13 93 3 44, 100 

32, 4 101-102 4 22, 44 
14 91 41, 3 54 

34, 2 36 8 94 
39, 1 66, 42, 13 113 

2 70, 82-83 43, 9 68 
46, 4 69 11 37 
47, 4 108 44, 9 .66 
49, 3 68 13 81 

4 93 47, 5 140 
53, 15 61, 15 106-107120-121
55, l 119 63, 6 23

8 68 67, 5 71 
56, 6 93 69, 2 94, 95-96 
57, 1 74, 116 81, l 109 

87, 1 71 
IV, 1, 13 134 

3, 3 53 VI, 2, 8 150-151
15 53-54 11 139
16 140 5, 6 63 
5, 3 72 8, 1 70 

7 87 9, 6 86, 126 
6, l 63 10, 2 71, 128 
11, 2 59, 63, 72, 84, 11, 3 92 

103, 140 
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VI, 19, 2 93 VII, 85, 1 73-7 4, 128 

88-89 86, 8 32, 126 21, 

22, 5 108 87, 3 56 

7 89 4 119-120 

34, 5 71 93, 3 109 

- 36, 3 134-135 94, l 56 

38, 3 89 4 117 

4 54 6 107 

47, 3 4-8, 73 101, 5 32, 126 

49, 3 55 103, l 21 

4 75 2 21 

7 79, 83 5 21, 22 

8 6 79 21 

52, 14 55 7 21 

56, 4 55 l04, 6 69 

58, 2 79-80 

59, 10 89 VIII, 1, 4 106 

61, 4 83 10 104 

62, 4 55-56 3, 3 105 

63, l 54 5, 3 34, 35 

67, 2 75 6, 2 153 

68, 9 56 7 78-79, 102 

70, 7 75 8 86, 124 

75, 16 12.3-12" 29 101 

33 109 

VII, 8, 3 125 7, 15 56 

10, l 81 8, 19 107 

2 62 9, 16 128-129 

3 70 12, 32 111 

21, 2 102 14, 10 121 

32, 15 139 15, 7 J93-9'4 

34, 9 35 19, 14 89 

14 35 26, 9 109 

21 35 27, 8 89 

37, 2 70, 71 32, 23 122 

43, l 66 39, 3 63-64 

57, 2 59-60 44, 2 57, 64 

64, 4 88, 110 12 56-57, 58, 64 

67, l 152 26 58, 64, 104 

72, J 128 57, 2 69 

?7, 6 69 65, 6 64 

79, 5 82 76, 6 .58 

Scanner
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VIII, 10 99-100 IX, 86, 33 4� 

87, 6 122 94, 1 57 

96, 11 89 95, 2 46, 127 

100, 10 117-118, 136 96, 5 68 

11 115-116, 117 7 100-10'.l. 

101, 5 111-112 97, 2 138 
34 73 6 111-112 

99, 6 81 

IX, 2, 7 147-148 100, 3 80' 

3, 3 107 101, 5 48 

9, 4 85 12 106 
10, 6 70 106, 10 45 

- 12, 3 105-106 12 46 
7 80-81 107, 25 113 
19, 5 147 113, 6

20, 3 71 
21, 7 67-68, 147 X, 4, l 57 
22, 3 102 6 75 

32, 6 113 5, 1 143-144 
42, 2 58, 59 7, 6 136 
50, 2 42 10, 8 64 

59, 2 94-95 12, 2 24 
62, 25 44, 132 6, 24, 150 
63, 21 69 14, 16 41 
64, 26 22 17, 14 116 
67, 13 46-47 18; 14 146 

23 149 23, 5 24 
68, 8 38, 129 25, l 85 

71, 3 102' 4 86 
72, l 46 28, 5 137' 

73, 2 101 31, 3 85 

3 144 152 34, l 143 
7 44-45, 148-149 35, 7 93 

75, 2 81 42, 1 24, 141 
76, 4 68 43, 1 67·

5 59 44, 8 96 
78, 1 38 46, 8 103-104 
83, 1 125-126 53, 3 135 
84, 4 47 57, 3 60 1 

05 7 47-48 61, l 135 '. ' 

86, 4 68 64, 2 153 
17 107, 129-130 66, 2 57-58 
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X, 66, 14 38 X, 125, l 30'

67, 1 83 3 31 

73, 122-123 4 31 

71, 1-ll 25-30, 42, 104 5 31 

4 130 8 31, 32, 126 

7 78, 122 127, 8 116-117 

10 151 128, 1 140·

11 33 130, 4 47' 

76, 7 22 139, 6 150 

77, l 23 153, 4 123 

81, 7 49-50 166, 3 48 

82 49 172, 3 84, 140 

87, 4 24, 45 4 8� 

13 48 177, 2 32, 7'3

89, 4 121, 144 182, 2 58 

91, 8 71 187, l 45 

12 37 189 48 

13 32, 33 189, 3 32 

94, 1 22 

5 22 

14 23 

96, 11 58 

99, 6 103 

101, 2 87-88 

110 

12 131 

16 118 

105, 4 25 

109, l 121 

113, 10 142 

114, 5 li8 

6 42-43 

7 ,4-7,. 83 

8 48 

9 42, 134 

115, 8 38 

116:. 5 139-140, 141 

141 

119, 4 101, 118 

120, 9 130-13;L 

123. 144 

1.25 48 
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